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14 octombrie 2013. Constatare dura- 
bilă: când îi pui o carte, un proiect, ceva 
mare în ochii ortodoxului român la nivel 
online...îl apucă frica, invidia, căscatul, 
tăcerea. Nu i se mai aud vorbele... 

Pune-l însă la bârfe, la poze și la 
deocheate să comenteze: va comenta cu o 
bucurie decrepită.  

Concluzia: au dreptate cei care îi țin 
de „proști”! Dacă îți permiți să îți bați joc 
de tine...de ce nu și-ar bătea joc alții? 

 
A venit Gheorghiță Olar1 și mi-a spus 

că simte „o revoltă” în ultimele mele 
cuvinte de pe Facebook, care nu se 
regăsește în predicile mele.   

Dorin Octavian Picioruş: Cărui fapt 
credeți că se datorează „revolta” mea? 

Replica lui Gheorghiță Olar. Deranjat 
de întrebare.  

Dorin Octavian Picioruş: Domnule 
Gheorghiță Olar, dumneavoastră ați fost 
„o inexistență” pentru mine până acum 
câteva clipe. Eu pentru dumneavoastră pot 
fi explicit...pentru că eu v-am spus multe 
cuvinte până acum...în fața cărora dum- 
neavoastră ați tăcut. 

Un alt mesaj al lui Gheorghiță Olar 
(Constanța). Ofuscat.  

Dorin Octavian Picioruş: Când 
dumneavoastră veți începe să vorbiți ca 
mine, pe fiecare zi...și o să vă dăruiți și 

                                                 
1 S-a retras din rândul „prietenilor” mei din 

Facebook în urma acestui dialog tranșant. Dar și-a tăiat 
și contul. De aceea nu mai am frazele sale.   
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opera...și eu o să vin să o iau și, în loc de 
comentariu serios...voi scrie o tâmpe- 
nie...atunci aveți dreptul „să vă revoltați”.  

Până atunci aveți doar dreptul să 
comentați...sau să plecați.  

Există posibilitatea aceasta: să mă 
revocați dintre prieteni.  

Eu nu sunt „revoltat” ci doar 
„dezamăgit” de tăcerea dumneavoastră...a 
celor care ați vrut să veniți aici „să 
discutați”.  

Tăcerea dumneavoastră mă asur- 
zește!  

Însă, se pare, că pe dumneavoastră 
„vă aureolează”. 

Gheorghiță Olar consideră, citind în 
grabă mesajul meu, că eu am spus că 
mesajul său e o tâmpenie...Aici dialogul s-a 
întrerupt.   

Parohia Ortodoxa Prato Toscana (Pr. 
Ionică Saghin)2: Padre Dorin, nu toți care 
se cred ortodocși, înseamnă că și sunt. 
Responsabili de situație tot preoții sunt, nu 
oamenii. Noi am trăit și am predicat 
formându-i așa...și nu mă refer neapărat la 
frăția ta, ci mai mult la mine. 

Dorin Octavian Picioruş: Dacă și alții 
vor fi tot la fel de „bine intenționați” ca și 
dumneavoastră, aveți dreptate domnule 
Gheorghiță Olar: „voi avea parte de 
dialoguri duhovnicești” tot la fel de 
condensate și de dense! 

Dorin Octavian Picioruş:  

                                                 
2 A se vedea:  
https://www.facebook.com/parohia.pratotoscana.  
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I-am învățat tăcuți, Părinte Ionică, 
sau tac...tocmai pentru că le displace 
dialogul cinstit cu noi? 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 
Lașitate. Frica de sărăcie. Invidia. Bârfa. 
Oare acestea nu sunt la noi, preoții? Oare 
nu noi acceptăm să fie bisericile [noastre] 
,,pline” de asemenea ,,ortodocși”? În loc să 
lucrăm la calitatea credinței noastre și a 
lor... 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: Noi 
i-am învățat așa, padre Dorin. Așa i-am 
vrut. Tăcuți. Morți chiar... 

Dorin Octavian Picioruş: Păcatele 
sunt în toți...numai că, dacă vrei să 
comunici...trebuie să dai din plisc sau să 
scrii. Nu e obligatoriu să vii într-un canal 
de comunicare! Poți să comunici cu pere- 
ții... 

Dorin Octavian Picioruş: Eu nu pot 
scuza pe nimeni...că nu știe să fie om. 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: Iar 
dacă se găsește vreunul să vorbească, acela 
vorbește aiurea, vorbește cu tupeu, neci- 
vilizat. Noi i-am învățat așa, padre. 

Dorin Octavian Picioruş: Vorbitul cu 
tupeu...poate primi și replică. Nu pot fi de 
acord cu dumneavoastră că „toți suntem la 
fel”. 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 
Câte cateheze ținem noi cu ei, ca să-i 
învățăm să vorbească, să trăiască, să 
gândească frumos? Niciuna. 

Dorin Octavian Picioruş: Prin tot 
ceea ce scriu online catehizez pe fiecare zi. 
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Și cateheza mea principală, pe care o poate 
înțelege tot omul e aceasta: munca 
continuă și perseverența au în spate multe 
virtuți.  

Deci e un lucru bun să fac precum 
face Părintele Dorin...și mai puțin ca 
Părintele Ionică, care pune doar fotografii 
din pelerinaje. Credeți că e o concluzie 
catehetică bună? 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: Nu, 
nu toți suntem la fel. Numai eu poate că 
sunt. Dar mi-am dat seama că noi, preoții, 
căutam să secerăm acolo unde nu am 

semănat Cuvântul Vieții. D[umneavoa]stră 
ați semănat prin scris destul, nu e cazul la 
d[umneavoa]stră. Mă refer mai mult la cei 
din categoria mea.  

Dorin Octavian Picioruş: Și dumnea- 
voastră puteți face mai mult...numai că nu 
credeți în munca aceasta, de conștiință, a 
scrisului. 

Dorin Octavian Picioruş: Pe ea ar fi 
trebuit să o începeți de la 7 ani... 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: Eu 
nu sunt bun scriitor și nici cunoscător al 
l[im]b.[i] grecești, cum ești frăția ta. Dar 
cateheză cu tinerii fac cât pot de mult3... 

Dorin Octavian Picioruş: Dați-mi și 
mie file audio sau video, în direct sau în 
particular, cu predicile dumneavoastră! 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 
Oricum ar fi, lumina conștiinței pleacă de 

                                                 
3 Numai că întrebarea e aceasta: Care e nivelul și 

complexitatea predicii dumneavoastră, dacă abia vă 
exprimați?  
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la Cuvântul Vieții. Iar pe noi, preoții, ar 
trebui să ne preocupe mai mult sa-L dăm 
oamenilor. 

Dorin Octavian Picioruş: Nu evitați 
răspunsul! Unde găsesc predicile dumnea- 
voastră? 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: Dar 
nu e cazul frăției tale. Eu am apreciat ceea 
ce ai scris și m-am folosit. 

Dorin Octavian Picioruş: Am înțeles 
asta...Dar dacă dumneavoastră nu mă 
comentați...poate că vreau eu să vă 
comentez predicile. Deci unde le găsesc? 

Predicile dumneavoastră... 
Parohia Ortodoxa Prato Toscana: Nu 

am înregistrat predicile mele. 
Dorin Octavian Picioruş: Vai, ce 

păcat! 
Dorin Octavian Picioruş: Ar trebui să 

o faceți...pentru ca să avem ce ne comu- 
nica... 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 
Padre Dorin, eu aș fi mulțumit – și nu sunt 
– dacă predicile mele ar fi înțelese și 
împreună-trăite de ai mei copii-enoriași. 
Nu am o personalitate atât de puternică 
încât să doresc să o expun pe net4. 

Dorin Octavian Picioruş: Totuși, 
Părinte Ionică, dumneavoastră, ca 
protoiereu...se cuvine să aveți predicile 
online. La cine să se raporteze oamenii, 
dacă nu la dumneavoastră?! 

                                                 
4 Adică, la nivel online, trebuie să creeze numai 

personalitățile iar „nepersonalitățile” să stea și să râdă de 
ei.   
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Parohia Ortodoxa Prato Toscana: Nu 
sunt mulțumit nu din cauza lor, ci din 
cauza mea, că îmi vine ,,să-mi dau cu tesla 
în cap”, după fiecare predică pe care o 
țin5... 

Dorin Octavian Picioruş: Care e 
motivul? 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: Vai 
de steaua mea (era vorba unui 
coleg)...dacă oamenii s-ar raporta la 
mine....asta îmi mai lipsea... 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana:  
Motivul????? Este cel mai mare: lipsa 

harului Duhului Sfânt6, padre Dorin. 
Dorin Octavian Picioruş: Dumnea- 

voastră, la nivelul dumneavoastră, dați 
direcția, la nivel mai înalt PS Siluan Șpan. 
Eu din ce am auzit de la PS Siluan mi s-a 
părut că e un om volubil, deschis, tran- 
șant...dumneavoastră la fel.  

Cum vă plângeți că românii din Italia 
sunt tăcuți, dacă dumneavoastră sunteți 
locvaci? 

Dorin Octavian Picioruş: Dacă 
susțineți asta, cu lipsa harului, sunteți 
eretic! Cum să nu aveți har, dacă abia ați 
venit de la Sfânta Liturghie? 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: Eu 
nu simt că aș avea [har], padre... 

Dorin Octavian Picioruş: Nu se poate 
asta! 

                                                 
5 Însă de ce acceptați distincții proțești, dacă nu 

sunteți capabil de ele nici măcar la nivel mediu?  
6 Harul Preoției îl are, pentru că a fost hirotonit 

valid...dar nu și nevoința Preoției. Problema nu e harul, ci 
lenea!   
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Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 
Dacă sunt eretic din cauza asta, nu știu. 

Dorin Octavian Picioruş: Problema 
simțirii harului e ca problema minții. Nici 
minte nu simțim că avem...până când nu 
începem să gândim.  

Când vrem să simțim harul preoției 
primite de la Hristos Dumnezeu prin 
episcopul nostru hirotonitor, atunci îl 
simțim ca pe un fluviu. Doar trebuie să 
băgăm mintea în inimă ca să îl simțim. 
Apoi nu mai putem fără această simțire a 
prezenței Lui în noi. 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: Da. 
Pot spune despre PS. SILUAN al nostru că 
are Har...și are destul. Dar nu pot spune 
despre mine același lucru..nu simt asta la 
mine. La PS-ul simt că are. 

Dorin Octavian Picioruş: Și unul și 
altul aveți har... 

Dorin Octavian Picioruş: Și aveți nu 
pentru că îl meritați sau nu, ci pentru că vi 
l-a dăruit, de la Botez încoace, Prea Sfânta 
Treime. 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: Oi 
fi simțind frăția ta ca un fluviu...eu nu simt 
nici ca o picătură...poate îs cam ne-simțit. 
Nu m-ar mira asta. ..:)).  

Dorin Octavian Picioruş: Fiecare îl 
simte după măsura lui. Poate că mulți nu 
știu să exprime acest lucru. 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: Știu 
că e har de la Botez și din hirotonie. Dar 
eu nu vorbesc de acel har. Ci de harul care 
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concretizează, care face viu și lucrător 
sufletul meu, care iradiază... 

Dorin Octavian Picioruş: Da, de 
același har, singurul de altfel, vorbesc și 
eu: de cel de la Botez și din Hirotonie și 
din orice slujbă a Bisericii, care se revarsă 
în noi. 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 
Tocmai. Daca EU, preotul Ioan, nu știu să 
exprim și nici măcar să mă „vad” pe mine 
însumi dacă am har sau nu, atunci ce să 
cer de la alți oameni mult mai simpli și 
mai puțin responsabili în sensul ăsta? Nu 

ziceam la început că EU, preotul, sunt 
responsabil de „muțenia” oamenilor? 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: V-
am zis și mai înainte: eu nu vă așez pe 
d[umneavoa]stră în aceeași categorie cu 
mine. Ați scris. Predicile vă sunt clare și 
bazate pe studiu. Nu mă compar eu cu 
d[umneavoa]stră...mi-e clar asta. Eu v[or]- 
b[esc] de alde mine... 

Dorin Octavian Picioruş: Și vreți să vă 
dați demisia...din Preoție? 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: Ca 
ăștia de alde mine vom da mare socoteală 
p[en]t[ru] că nu am înviat sufletele spre 
Viața cea adevărată. 

Dorin Octavian Picioruş: În conclu- 
zie: semănați ca poporul pe care îl condu- 
ceți. 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 
Soluția nu este demisia. Ci căutarea mai 
serioasă a Domnului... 
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Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 
Exact: poporul depinde de preot. Și asta o 
zic cu durere, nu cu aroganță. 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 
Avem enoriașii, credincioșii pe care îi 
creem [creăm]. 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 
Sf.[ântul] ap.[ostol] Pavel zice: eu v-am 
născut în Domnul. El îi născuse bine, se 
vede, dupa rezultatele înființării atâtor 
comunități, Biserici. Dar la noi care sunt 
rezultatele? Mutzii [muții]....cum zici 
frăția ta. Apostolii și Domnul îi vindecau 

de mutzenie [muțenie]. Noi îi „ajutăm” să 
mutzeasca [amuțească]... 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 
Uitați-vă numai la chestiunea împărtășa- 
niei dese. Câți preoți au citit cartea „Deasa 
împărtășanie" a lui Nicodim Aghioritul, 
tradusă de pr. Ică la Sibiu?  

Dorin Octavian Picioruş: Da, e 
adevărat: îi avem pe cei pe care îi creăm! 

Dorin Octavian Picioruş: Și tot la fel 
de adevărat [e și faptul]: [că] mersul 
înainte e soluția! Însă mersul înainte e cu 
discuții și cu certuri constructive. 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: Nu-
i împărtășim pe oameni cu Hristos decât la 
Paști și Crăciun. Dar vrem să fie oamenii 
luminați. Cum să se lumineze, dacă noi îi 
lipsim de Pâinea Vieții? 

Dorin Octavian Picioruş: Dumnea- 
voastră, în Italia, îi împărtășiți mai des, 
știu asta... 
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Dorin Octavian Picioruş: Și sunt de 
acord cu practica împărtășirii dese, pentru 
că ea este apostolică și tradițională. 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana:    
Exact. Apostolică: canoanele 8-9 apostoli- 
ce7. 

Dorin Octavian Picioruş: Da! În 
Moldova se trăiește frica de împărtășirea 
deasă. Noi n-aveam această problemă: îi 
spovedim și îi împărtășim când doresc. 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 
Padre Dorin, am înțeles acum și văd cu 
ochii mei, că luminarea oamenilor vine din 

unirea cu Hristos prin Trupul și Sângele 
Lui. Foarte puțin vine din ceea ce fac eu: 
predică, etc. Deși au importanța lor deose- 
bită și acestea. 

Dorin Octavian Picioruş: Adevărat! 
Dorin Octavian Picioruş:  
Numai că luminarea vine la cei care 

se împărtășesc des...dar și citesc mult, se 
roagă, muncesc, vor să aibă un echilibru și 
un rost în viață. 

                                                 
7 Canonul 8 apostolic: „Dacă vreun episcop sau 

presbiter sau diacon sau vreunul din catalogul clerului, 
aducându-se Sfânta Jertfă nu s-ar împărtăși, să spună 
cauza. Și dacă ea ar fi binecuvântată, să aibă iertare; iar 
de n-ar spune-o, să se afurisească, ca unul ce s-a făcut 
vinovat de tulburarea poporului și a făcut să nască 
bănuială împotriva celui care a adus (Sfânta Jertfă) ca și 

când acesta nu ar adus-o după rânduială” 
Canonul 9 apostolic: „Toți credincioșii care intră 

(în Biserică) și ascultă Scripturile dar nu rămân la 

rugăciune și la Sfânta Împărtășanie, aceia trebuie să se 
afurisească, ca făcând neorânduială în Biserică”,  

cf. Arhidiacon Prof. Dr. Ioan N. Floca, Canoanele 

Bisericii Ortodoxe. Note și comentarii, fără editură, fără 
oraș, 1992, p. 12-13.  
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Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 
Desigur. Dar deasupra a toate este ce a zis 
Domnul: „cine nu mănâncă Trupul Meu și 
nu bea Sângele Meu, nu poate avea Viață 
în el”. 

Dorin Octavian Picioruş: Însă cei care 
se împărtășesc des la dumneavoastră, vin 
cu o spovedanie scrisă, conștientizată sau 
vă spun doar trei vorbe? Adică se vede o 
conștientizare tot mai mare a importanței 
capitale a spovedirii și a iertării păcatelor? 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: Ok. 
Mă retrag. Ați vrut vorbă, v-am dat 

vorbă...cam multă și deșartă provabilă* 
[probabil]. Iertați! O seară bună. Doamne 
ajută. 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 
*probabil. 

Dorin Octavian Picioruş: Numai bine, 
Părinte Ionică! 

Dorin Octavian Picioruş: Ce s-a 
petrecut aici, în ultimele minute, se 
numește dialog. Mai tras de păr...dar 
dialog.  

Când am venit online, nu am căutat 
un astfel de dialog în al doilea rând, ci în 
primul rând. Unul cu opinii și crezuri 
conturate.  

Adică, pentru mine, a-mi exprima 
opinia vizavi de ceva, înseamnă a citi, a 
asculta, a reflecta și a mă pronunța. Nu 
aștept [de] la dumneavoastră un dialog de 
zeci de minute...ci opinii vizavi de lucrurile 
pe care vi le pun înainte. 
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Parohia Ortodoxa Prato Toscana: Cei 
care se împărtășesc nu e că vin cu 
spovedanie scrisă sau nu știu cum ci, mai 
mult de atât, viața lor nu și-o mai duc într-
o platitudine mortală. Și văd că li se 
deschid ochii și cer tot mai multă lumină, 
în sensul că viața lor și-o trăiesc, și-o 
plănuiesc și se axează pe Domnul. Cred că 
e esențial. 

Dorin Octavian Picioruş: Scurt și la 
obiect. 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 
Doamne ajută. 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 
Padre Dorin, faceți cateheză cu tinerii? 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: ...în 
afară de slujba și predica de duminică... 

Dorin Octavian Picioruş: Nu sunt 
competent, Părinte Ionică! 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: Ei 
nu...de ce e așa de dificil să faceți asta? 

Dorin Octavian Picioruş: N-am 
strategii pedagogice...  

 
* 

 
14 octombrie 20013. În formă brută, 

adică needitată și nediacriticizată (pentru 
că am convorbitori de limbă română care 
nu recurg, din păcate, la diacritice), 
Vorbiri de Facebook (vol. 1)8, care cuprinde 
tot conținutul contului de față, în afară de 
                                                 

8 Am publicat-o pe 20 octombrie 2013. Și poate fi 
downloadată de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/10/20/vorbi
ri-de-facebook-vol-1/. Are 508 p.  
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ziua de azi...are în jur de 500 de pagini. O 
carte pe care o veți avea la îndemână în 
curând...                                                  

 
Dorin Octavian Picioruş: De aici 

încolo, tot ce scriu și, eventual vorbim, va 
intra în Facebook 2.                                                               

Dorin Octavian Picioruş: Transmite-
ți-i, vă rog, domnului Gheorghiță Olar, din 
Constanța, care văd că și-a șters comenta- 
riile și, se pare, și contul, că dialogul 
niciodată nu dezertează și că nu am să-i 
reproșez nimic. 

Dorin Octavian Picioruş: E vorba 
despre articolele și discuțiile mele publice 
avute aici. Nu și cele private. 

Dorin Octavian Picioruş: A scrie cu 
diacritice și cu atenție la punctuație e un 
respect față de limba română...și față de 
mine, cel cu care discutați. 

 
* 

 
14 octombrie 2013. Mariana Morar9 a 

mărturisit că e sora Părintelui Petru 
Dobocan10.  

 
Dorin Octavian Picioruș: N-am știut 

că Părintele Petru Dobocan este fratele 
dumneavoastră. Interesant... 

Vă dorim numai bine! 

                                                 
9 A se vedea:  
https://www.facebook.com/mariana.morar.39.     
10 Idem:  
https://www.facebook.com/dobocan.petru.  
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Mariana Morar: Da, e fratele meu, 
mulțumesc, și noi vă dorim să aveți parte 
numai de bine și sănătate. Doamne ajuta! și 
să auzim numai de bine. 

 
* 

 
Olga Baștovoi [Olga Marinescu11] (15 

octombrie 2013): Vă mulţumesc foarte 
mult! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă doresc să 
vă simțiți împlinită! 

 

* 
15 octombrie 2013 
 

 
 

Preot Eugen Tănăsescu12: Răspunsul 
există. Tipul de second hand la care vă 
referiți are o latură obiectivă şi una 

                                                 
11 Baștovoi...pentru că îl prețuiește mult pe 

Părintele Savatie Baștovoi.  
12 A se vedea:  
https://www.facebook.com/preoteugen.tanasescu.  
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subiectivă. Cea obiectivă pleacă din faptul 
că, actualemente [actualmente], în teolo- 
gie nu se mai poate spune ceva nou, ci 
doar metodele de aplicare şi de 
propovăduire pot fi îmbunătățite. Deci, 
tradiția statică și [cea] dinamică. 

Pe de altă parte, în cea subiectivvă 
[subiectivă], onestitatea ar însemna să 
citezi și să nu plagiezi. În acest caz, 
second-handul este de-a dreptul furt 
intelectual. Iar eu nu mă ştiu hoţ în acest 
caz. Îmbrățişare părinte. 

Dorin Octavian Picioruș: Bineînțeles, 

Părinte Eugen, vă îmbrățișăm cu aceeași 
cordialitate!  

Însă...Tradiția noastră scrisă e statică, 
pentru că nu merge...dar interpretarea ei e 
dinamică.  

Second-handul apare când furi 
interpretarea, deopotrivă cu textul, și pare 
a fi ieșit din barba proprie. De aceea atâta 
minimalizare a teologilor din partea celor 
care profită...de interpretări. Interpretările 
se fac pe texte...dar dacă ești umplut de 
slava lui Dumnezeu, pentru ca să le 
înțelegi. Iar când furi...ceea ce Dumnezeu 
nu te-a luminat...și acesta e plagiat!  

Emisiuni cu bună-seninătate și multă 
bucurie tuturor celor de la Constanța! 

 
* 
 

15 octombrie 2013. Vorbiri de 
Facebook (vol. 1) e în faza de corectură 
finală. 122 de pagini din 490. Pentru că 
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lucrurile adunate la un loc dau o 
perspectivă de ansamblu asupra implicării 
în comunicare. 

 
Dorin Octavian Picioruș: Întrebarea 

serii: care stat te apără, cetățene, dacă ești 
muritor de foame? In extenso:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/10/15/de-la-utopie-la-sub-obiect/.  

 
* 

 
15 octombrie 2013. Ancheta teologică 

despre cine e „autoritatea teologică” a 
momentului, în materie de Teologie 
Dogmatică, în diverse confesiuni, e în 
curs. Am scris patru articole pe această 
temă. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/10/15/autoritatea-momentului-in-
materie-de-teologie-dogmatica-4/.   

 
* 

 
15 octombrie 2013. Dinu Săraru13 a 

fost fulminant, acum câteva minute, la 
Sinteza zilei (Antena 3)14. A pledat cu 
putere pentru reîntoarcerea la credința 
ortodoxă și la identitatea națională. E 
pentru prima oară când îl aud vorbind 
astfel în public. 

                                                 
13 A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dinu_S%C4%83raru.  
14 Idem:  

http://www.antena3.ro/inregistrari/sinteza-zilei-
cu-mihai-gadea-45-15-10-2013.html.  
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Dorin Octavian Picioruş: Înainte sau 
după alocuțiunea lui a fost un cutremur de 
4 și ceva grade. 

Dorin Octavian Picioruş: Nu l-am 
simțit. Eram la masă... 

Dorin Octavian Picioruş: „O popu- 
lație educată înseamnă o populație mai 
sănătoasă”. Raed Arafat15, Sinteza zilei, 15 
octombrie 2013.  

Dorin Octavian Picioruş: Lucian 
Bolcaș16: „Justiția are nevoie de oameni cu 
demnitate” (aceeași emisiune).  

 

 * 
 
15 octombrie 2013  

 

 
 

Dorin Octavian Picioruş: Părinte 
Consilier Constantin Sturzu17, televiziunile 
s-au ocupat superficial de eveniment, 

                                                 
15 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Raed_Arafat.  
16 Idem:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lucian_Bolca%C8%9

9.  
17 Idem:  
https://www.facebook.com/constantin.sturzu.  
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punând aceleași întrebări generale pe care 
le-a pus și Radio Trinitas18 pelerinilor.  

„De ce ați venit?”, „Cum vă simțiți?”, 
„Pentru ce v-ați rugat?”...sunt întrebări 
școlărești.  

După cum pui întrebarea...vine și 
răspunsul.  

Dacă îi consideri pe toți cei de la 
rând...doar cu patru clase...sau pietiști 
naivi...întrebările sunt cu răspunsuri pe 
măsură.  

La televiziunile particulare s-a 
ridiculizat statul mult la rând, surmenarea 

sănătății, intrarea în față a politicienilor, 
așteptarea sarmalelor și câți bani ați 
câștigat.  

E dreptul lor să vadă superficial 
lucrurile...dar e dreptul nostru, al oameni- 
lor Bisericii, să tratăm serios evenimentul 
pelerinajului. 

 Dumneavoastră, ca purtător de cu- 
vânt al Mitropoliei, dacă căutați „să vă 
luați la trântă” cu presa, nu faceți decât să 
îi forțați să fie...ironici cu dumneavoastră.  

Problema nu e cum s-au comportat 
ei...ci cum trebuie să ne comportăm noi 
înainte, în și după pelerinaj, adică tot 
timpul.  

Întrebarea mea pentru dumnea- 
voastră e următoarea: care creator de 
online serios, din Moldova, a publicitat pe 
blogul lui evenimentele de la Iași?  

Eu n-am văzut niciunul...Vă 
publicitați de unii singuri pe Doxolo- 

                                                 
18 Idem: http://www.radiotrinitas.ro/.  
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gia19...dar nimeni nu vă preia...sau nu face 
lucruri în acord cu dumneavoastră.  

Asta înseamnă că evenimentul, la 
nivel mediatic, e manageriat doar de 
echipa dumneavoastră iar intelectualii 
credincioși ai Iașului...nu cred în ce se 
petrece lângă ei.  

Vă doresc numai bine...și îmi cer 
scuze dacă am părut prea tranșant! 

 
 * 
 
16 octombrie 2013 

 

 
 

 
 

Flori Bălănescu20: probabil a ajuns la 
saturaţie... 

Dorin Octavian Picioruș: Am 
înțeles!...V-am întrebat, pentru că presu- 
puneam că e grav bolnav.  

                                                 
19 Idem: http://www.doxologia.ro/.  
20 Idem:  
https://www.facebook.com/flori.balanescu.  
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Deci nu e din cauza sănătății ci e o 
opțiune editorială. Vă mulțumesc frumos, 
doamnă! 

Flori Bălănescu: Nu ştiu răspunsul 
„corect”...presupun. Dar la 78 de ani, cu un 
asemenea istoric la activ, cred că nici 
sănătatea nu poate fi de invidiat. 

Dorin Octavian Picioruș: E 
adevărat...A trecut prin mult prea multe 
dureri nedrepte...Numai bine, doamnă 
Flori! Vă mulțumesc pentru amabilitatea 
de a relaționa. 
 

* 
 

16 octombrie 2013. Vorbiți-mi despre 
evenimentul care v-a făcut să fiți 
credincioși! Cum s-a petrecut convertirea 
dumneavoastră? 

Pe mine, Dumnezeu m-a convins la 
revoluție, în decembrie 1989, când i-am 
văzut pe oamenii de pe străzi că sunt plini 
de entuziasm și că se pun în genunchi să se 
roage. Atunci am înțeles că ei sunt purtați 
de o Forță mai presus de ei, de unde le 
vine unitatea lor, puterea lor de a sta în 
fața gloanțelor... 

 
 
Dorin Octavian Picioruș: Am înțeles: 

niciunul nu s-a convertit! 
Olga Baștovoi (Olga Marinescu)21: Eu 

nu îmi dau seama care a fost primul 
moment.  

                                                 
21 Idem: https://www.facebook.com/olga.bastovoi.  
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Dorin Octavian Picioruș: Atunci de 
ce și când ați mers prima oară la Biserică 
în mod conștient, dorit? 

Olga Baștovoi: Cred că rugăciunea m-
a dus la biserică. Am citit în Formula As 
cum ne învăţa părintele Constantin 
Galeriu22 să ne rugăm. Cred că Treptele 
rugăciunii se numea articolul. Zicea că, 
dacă zicem de 14 ori Tatăl nostru vom 
simţi ceva. Apoi, după ce zicem de 33 de 
ori, vom mai simţi ceva ş.a.m.d. Am facut 
aşa de multe ori şi, evident, că am încercat 
să învăţ şi rugăciunea inimii. Aşa cred că 

am ajuns să îmi doresc să merg la biserică. 
Dorin Octavian Picioruș: Adică ați 

mers tot după revoluție...în adolescență... 
Olga Baștovoi: În 2003, deci, la 35 de 

ani. 
Dorin Octavian Picioruș: Am aproxi- 

mat greșit...dar erați „tot tânără”...Asta nu 
înseamnă că acum nu sunteți „tânără”. 

Dorin Octavian Picioruș: Oamenii 
care se înduhovnicesc...întineresc când se 
maturizează. De aceea: „tot tânără”. 

Dorin Octavian Picioruș: Însă de 
unde ați început cu cititul? Ce ați citit la 
început? Ce nu v-a plăcut? Ce nu vă place 
din modul în care sunteți tratată eclesial? 

Olga Baștovoi: Probabil că Biblia a 
fost prima carte. Am răsfoit-o încă de când 
eram mică, în casă bunicii. Când eram în 
liceu am vrut să o citesc de-adevăratelea, 
dar nu am înţeles nimic şi am renunţat 

                                                 
22 Idem:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Galeriu.  
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destul de repede la a o mai citi. Cred că 
văzând filmul lui Zeffirelli23 despre viaţa 
lui Hristos, m-am îndrăgostit de Dumne- 
zeu.  

Apoi, pe la vreo 24 de ani, am citit un 
roman (nu mai știu de cine este scris24) 
care m-a făcut să fiu şi mai îndrăgostită de 
Dumnezeu. Cel puţin, aşa mă credeam eu 
şi cred că aşa şi eram. Se numea Cămaşa 
lui Hristos25.  

Pe la 30 de ani mi-am cumpărat, ca 
prin minune, Noul Testament. Îmi venea 
să îl înghit. L-am citit şi răscitit, cu toată 

dragostea mea. Vieţile Sfinţilor şi alte cărţi 
teologice am citit după ce am ajuns la 
biserică. La ultima întrebare nu mă simt 
pregătită să răspund acum. 

Dorin Octavian Picioruș: Vă 
mulțumesc foarte mult, doamnă Olga 
Marinescu...și e începutul promițător de 
dialog cu mine, pe care l-ați dorit de 
mult...Asta nu înseamnă că nu voi fi 
tranșant...de sincer cu dumneavoastră, așa, 
din drăgălășenie...când va veni vorba 
despre probleme contondente. 

Dorin Octavian Picioruș: Și iată 
întrebare salvatoare: comentați-mi scrisul 
Părintelui Savatie, pentru care, din respect 
față de el, i-ați pus numele în titlul logării 

                                                 
23 http://ro.wikipedia.org/wiki/Franco_Zeffirelli.  
24 Lloyd Cassel Douglas (1877-1951), pastor luteran.  

A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd_C._Douglas.   
25 Într-o ediție recentă:  

http://gramma.ro/produse/m1/1596/40/Camasa-
lui-Cristos.  
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dumneavoastră la Facebook! Cât e 
orginalitate și cât e învățare de la alții în 
scrisul său? Care e mesajul său de fond? Te 
îndeamnă să studiezi, să scrii, să te 
nevoiești...sau să îți faci emisiune TV? 

Olga Baștovoi: Numele i l-am pus din 
dragoste. Pe mine m-a frapat originalitatea 
Părintelui, dar cred că acolo unde este 
talent este şi o sete, pe măsură, de a învăţa 
din experienţa celorlalţi oameni. Eu cred 
că mesajul de fond este: „Să facem totul 
din dragoste, cu dragoste, pentru dra- 
goste!". 

Dorin Octavian Picioruș: Bravo, 
pentru spiritul apologetic! Așa se apără cei 
pe care îi iubești... 

Olga Baștovoi: Vă mulţumesc şi eu!  
Dorin Octavian Picioruș: Însă, totuși, 

vi se pare că lucrurile scrise de Părintele 
Savatie Baștovoi sunt aprofundate, vin din 
traduceri și din muncă pe texte...sau ies 
din „citiri anterioare”? Mie mi se pare că 
ies...din citiri frugale, deși el poate să 
muncească mult.  

Olga Baștovoi: Eu cred că Părintele 
Savatie este aşa precum descrie Proorocul 
David, în cel dintâi psalm, bărbatul fericit. 

Dorin Octavian Picioruș: Și eu cred 
că stă lângă izvoarele harului...dar nu 
apelează prea mult la ele. 

Olga Baștovoi: Fiecare om cu 
credinţa lui! 

Dorin Octavian Picioruș: E vorba de 
munca teologică...nu de credință! El știe 
rusă, poate să învețe greacă și latină, știe 
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să scrie...dar nu vrea să studieze, să 
traducă teologie, să facă comentarii pe 
texte...Monahii trebuie să se ocupe în 
primul rând cu asta și nu cu cancanuri 
bisericești... 

Dorin Octavian Picioruș: Mie mi se 
pare că s-a resemnat cu munca teolo- 
gică...și s-a întors la literatură. La 
literatura de care a vrut să scape atunci 
când s-a făcut monah. 

Olga Baștovoi: Eu mă gândesc că tot 
ce face el este din bună credinţă.  

Dorin Octavian Picioruș: Da, asta ar 

trebui să îi spun lui...când îl întâlnesc... 
Dorin Octavian Picioruș: Eu cred că 

face din bună credință...și pentru a face 
bani. 

Dorin Octavian Picioruș: Eu de ce nu 
sunt la fel de „prost”...ca să îmi vând 
cărțile? 

Olga Baștovoi: Şi banii de ce credeţi 
că vrea să îi facă? 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că 
nu e generos... 

Dorin Octavian Picioruș: Monahii lui 
Dumnezeu sunt generoși... 

Dorin Octavian Picioruș: Schimbare 
de subiect: faceți însemnări din ceea ce 
citiți? Citiți cărțile în grabă și indiferent 
sau cu stiloul, pixul, creionul în mână? 

Olga Baștovoi: Eu cred că nu există 
vreun om mai generos decât părintele 
Savatie. 

Dorin Octavian Picioruș:  
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Atunci...aveți dreptate: e „cel mai 
generos din lume”! 

Dorin Octavian Picioruș: Ce v-a dat, 
la modul concret? 

Olga Baștovoi: Nu m-aţi înţeles. Am 
zis că nu cred că poate fi vreun om mai 
generos decât el. 

Olga Baștovoi: Nu fac însemnări, dar 
mă mai rog să ţin minte. 

Dorin Octavian Picioruș: Da, da, da, 
am înțeles!!! Ce v-a dat, pe gratis, din ale 
lui? 

Olga Baștovoi: Foarte multe. 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă nu vă 
luați însemnări...faceți cărțile precum 
Părintele Savatie: din amintiri. 

Dorin Octavian Picioruș: Spre 
exemplu, dacă nu sunt indiscret? 

Olga Baștovoi: Eu nu scriu cărţi. 
Dorin Octavian Picioruș: Nu! El scrie 

cărți din amintiri...așa cum dumnea- 
voastră citiți cărți în mod neglijent. 

Olga Baștovoi: Gânduri, de exemplu. 
Dorin Octavian Picioruș: Gân- 

duri...nu înseamnă „a vă da”. La el 
gândurile...se vând pe bani.   

Olga Baștovoi: Nu cred că sunteţi un 
bun judecător. 

Olga Baștovoi: Eu nu le-am cumpă- 
rat. 

Dorin Octavian Picioruș: Sunt un om 
atent la detalii. Avem un singur judecător: 
pe Domnul! 

Dorin Octavian Picioruș: Vi le-a 
dăruit? 
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Dorin Octavian Picioruș: Dumnea- 
voastră sunteți la Craiova...iar el în 
Republica Moldova... 

Olga Baștovoi: Dar şi sfinţii sunt buni 
judecători. 

Olga Baștovoi: Păi, internetul e cam 
peste tot. 

Dorin Octavian Picioruș: Să-i spuneți 
să îmi trimită și mie cărțile sale...iar dacă 
câștigă prea mult...să îmi pună și mie în 
cont...că și contul meu e online...   

Olga Baștovoi: Glumiţi, desigur. 
Dorin Octavian Picioruș: Nu, nicio- 

dată! 
Dorin Octavian Picioruș: Din realism! 

Un om generos, mai generos ca întreaga 
lume...poate ajuta și un amărât de preot, 
cu multe cărți date pe gratis...dacă el, cu 
mai puține, face bani mulți. 

Dorin Octavian Picioruș: Așa spune 
Sfântul Ioan Gură de Aur!  

Dorin Octavian Picioruș: Dacă cei cu 
bani mulți ar da câte o pâine la un 
sărac...n-ar fi niciun sărac într-un oraș. 

Dorin Octavian Picioruș: Pardon: 
dacă fiecare dintr-un oraș am da câte o 
pâine...n-am mai avea săraci. 

Dorin Octavian Picioruș: Să-i spuneți 
că am nevoie de ajutorul său, ca să mă 
ajute și pe mine! E o grijă frățească, nu?! 

Olga Baștovoi: Dar de unde ştiţi că 
este bogat în sensul ăsta?  

Dorin Octavian Picioruș: De ce ar 
costa o carte de 40 de pagini A4...30 de lei 

27



pe piață, când o carte muncită 7 ani, de 
400 de pagini, costă tot 30 de lei?  

Dorin Octavian Picioruș: Cartea de 
40 de pagini...e cartea lui Savatie. Iepurii 
care mor sau nu mor...atât costă... 

Olga Baștovoi: Vorbiţi cu el. Eu nu 
ştiu să vă spun decât că sunt convinsă că e 
un om bun.  

Dorin Octavian Picioruș: Atunci e un 
om bun...iar eu un om „super rău”. 
Dumneavoastră: „arhi-bună”.  

Olga Baștovoi: Păi sunteţi rău dacă 
credeţi că un om bun e rău. 

Dorin Octavian Picioruș: Probabil că 
da: sunt rău...dar nu fraier...Iar dumnea- 
voastră sunteți „un pic cam parșivă”. 

Dorin Octavian Picioruș: Purtătorii de 
cuvânt...așa sunt: duplicitari! 

Dorin Octavian Picioruș: Nu fiți 
tristă! Mie îmi plac „hoții” la nebunie. Vom 
mai vorbi și mâine. Noapte bună, doamnă 
Olga!  

Olga Baștovoi: Aştept să fiţi şi în 
dialogul cu mine acelaşi om bun pe care l-
am cunoscut predicând. Noapte bună!  

Dorin Octavian Picioruș:  
Predica e numai pentru oameni 

credincioși...Duplicitarii sunt cu două 
fețe...  

 
* 
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16 octombrie 2013. Steagul de luptă al 
lui Avram Iancu îi aparține acum unui 
cetățean particular. A se vedea:  

http://www.flickr.com/photos/dorinf
ather/10314978714/ 

 
* 
 

17 octombrie 2013. Arhiva revederii 
promoției mele. La împlinirea a 11 ani de la 
terminarea facultății. Le mulțumesc 
tuturor celor prezenți...pentru modul 
bucuros, colegial, în care ne-am reîntâlnit. 

A se vedea: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/10/17/revedere-promotia-2002-fto/. 
 
Dorin Octavian Picioruș: Da, a fost 

un moment bucuros...și, în același timp, 
dureros!  

Ne-am amintit de Părintele Arhi- 
diacon Petru I. David, l-am pomenit pe el 
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și neamul lui adormit...apoi ne-am 
cunoscut mult mai profund unii pe alții.  

Într-o atmosferă destinsă, fraterna- 
lă...pentru că fiecare conștientizase miza 
momentului: aceea de a ne arăta semnele 
maturizării. 

Dorin Octavian Picioruș: Părintele 
David ne-a fost îndrumător de an. 

Dorin Octavian Picioruș: Schimbări 
uluitoare în mulți, fiecare cu munca lui, 
unii am îmbrățișat preoția, alții monahis- 
mul, alții diverse meserii. Avem un coleg 
preot militar, altul în trupele antitero, 

altul stomatolog, altul jurist etc. 
 

* 
 

17 octombrie 2013. Cine dorește să 
vorbim...în noapte?!!! 

 
Dorin Octavian Picioruș: Despre 

orice... 
Dorin Octavian Picioruș: Nu mai 

avem ce discuta?!!! 
Dorin Octavian Picioruș: Unde 

sunteți, doamnă Olga? Nu vreți să mă mai 
înjurați deloc?  

Mariana Morar26: D[oa]mne ferește!!! 
Cum să înjure cineva pe un Preot? NU 
avem voie nici măcar să vorbim de rău pe 
un Preot, dar, mă rog, în ziua de azi e 
posibil orice nu mai e nici credință și nici 
rușine p[en]tr[u] mulți dintre noi... 

                                                 
26A se vedea:  
https://www.facebook.com/mariana.morar.39.  
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Dorin Octavian Picioruș: Era un mod 
„drăguț” de a spune că „vreau să vorbesc” 
cu Olga, doamnă Mariana! Însă, se pare, că 
doamna Olga ne-a părăsit...din cauza 
dialogului contondent dar sincer...pe care 
l-am avut pe 16 octombrie, aflat mai jos.  

Dorin Octavian Picioruș: Însă preoții, 
azi, nu doar sunt înjurați...ci eliminați din 
relațiile sociale. Sunt persoane „vetuste” 
pentru mulți, care „nu își explică” 
existența printre oameni.  

Adică, ce poate să ne învețe un preot? 
Ce poate să ne facă? Ce, noi, nu știm să 

dăm din mâini ca el și să zicem: „Doamne, 
miluiește!”? Și astfel...e „întâmpinat” 
preotul când vrea să vorbească, când vrea 
să intre în casa cuiva, când vrea să fie 
public.  

Dorin Octavian Picioruș: Mai pe 
scurt: dacă dumneavoastră, în Spania, 
sunteți discriminată pentru că sunteți 
„româncă”, eu, în România, sunt discri- 
minat, de o bună parte a populației, 
pentru că sunt preot. Și pentru că îmi 
asum adevărurile tranșante ale teologiei 
Bisericii27. 

 
* 
 

18 octombrie 2013. 58. 17 minute 
despre Evanghelia de duminică. A se 
vedea:  

                                                 
27 Mariana Morar mi-a răspuns în mod privat la 

problemele pe care le-am ridicat aici. Și le înțelege foarte 
bine.  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/10/18/predica-la-duminica-a-23-a-dupa-
rusalii-2013/.  

 
* 
 

19 octombrie 2013. Sâmbăta e ziua de 
pomenire a Bisericii. De pomenire a 
tuturor celor adormiți. De aceea noi cerem 
pentru toată umanitatea adormită milă și 
odihnă de la Dumnezeu și locuire a 
tuturora cu Sfinții.  

Când vreți să vă pomeniți pe cei 

adormiți trebuie să aveți această 
conștiință: că trebuie să vă rugați, 
deopotrivă, pentru ai dumneavoastră cât și 
pentru întreaga umanitate adormită. 
Pentru că sensul rugăciunilor pentru cei 
adormiți e comuniunea și nu separatismul, 
egoismul singularității. 

 
Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 

Doamne ajută, padre Dorin. Pentru că 
invitați mai înainte la a comenta posturile 
[postările28].  

....Cred că Biserica se roagă NU 
pentru toată umanitatea adormită, cum 
zici frăția ta. Ci pentru cei care au adormit 
„întru nădejdea Învierii cu împărtășirea 
Domnului”. Ce părere ai? Să-mi ierți 
îndrăzneala... 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: Da, 
Biserica este Universală prin chemarea pe 
care o face umanității și prin Adevărul pe 

                                                 
28 De pe Facebook.  
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care îl transmite, dar nu cred că Biserica 
poate juca un rol de „mercato”-piață, așa 
cum vor unii din afara ei s-o transforme. 
Parerea mea... 

Dorin Octavian Picioruș: Și dumnea- 
voastră aveți părerea, că atunci când faceți 
pomenire pentru cei adormiți...faceți 
pomenire doar pentru ortodocși și nu 
pentru tot omul ce a primit viață pe acest 
pământ? 

Dorin Octavian Picioruș: Aveți o 
iubire restrictivă sau atotcuprinzătoare, 
Părinte Ionică Saghin? Asta e întrebarea 

mea... 
Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 

Iubirea mea personală SIGUR este 
restrictivă, pentru că nu m-am îmvrednicit 
[învrednicit] de mai mult pâna acum...dar 
nu exclud să mi se lărgească inima între 
timp. Însă invocam rugăciunea Bisericii 
care zice: „cei care cu Împărtășirea Ta au 
adormit...și cu nădejdea Învierii”.  

Dorin Octavian Picioruș: Mai pe 
înțelesul publicului cititor de aici, nu 
pentru mine: dumneavoastră ați tras 
concluzia că noi facem pomenire doar 
pentru ortodocșii care au murit împărtășiți 
și crezând în învierea morților? Dacă e așa, 
cum îi stabilim pe ortodocșii ăștia 
împărtășiți și cu nădejde...când noi 
primim doar niște nume pe pomelnice? Cu 
ceilalți ortodocși ce facem? Dar cu ceilalți 
oameni, adică cu întreaga umanitate? 
Biserica lui Hristos, care se roagă pentru 
pacea lumii și pentru văzduh bun și ploaie 
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la timp...credeți că nu se îngrijește de 
întreaga umanitate adormită? Eu mi-am 
dat seama de la început...că dumnea- 
voastră aveți cunoștințe teologice de 
catehism...dar, totuși, faceți efortul de a 
gândi...teologic...sau măcar uman. 

Dorin Octavian Picioruș: De dragul 
contrării cu mine...vă rog, Părinte Ionică, 
să nu spuneți lucruri pe care mâine o să le 
regretați...Știți deja, că tot ceea ce scriem 
aici...va intra în Vorbiri de Facebook (vol. 
2). Deci se va transforma în carte publică. 
Dacă e să gândim...să gândim și nu să ne 

contrăm! 
Parohia Ortodoxa Prato Toscana: Ok. 

Daca se lasă cu regrete mâine, închei 
discuția... 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 
Spor la scris, părinte Dorin. 

Dorin Octavian Picioruș: Sus am spus 
altceva: scrieți atent și profund...ca să nu 
îmi veniți mâine, când editez cartea și o să 
fac comentarii, la subsol, la comentariile 
dumneavoastră de acum...și să-mi spuneți 
că ați fost „prea grăbit”. 

Dorin Octavian Picioruș: Sporul la 
scris l-am avut și până acum, Părinte 
Ionică! De aceea ați și venit la mine aici: ca 
să vedeți cum vorbește un om...cu spor... 

Dorin Octavian Picioruș: Nu eu am 
venit la dumneavoastră...ci dumneavoastră 
la mine. Iar dacă ați venit, credeam că ați 
venit să îmi arătați cât de duhovnicesc, 
spiritual, experimentat, iubitor sunteți...și 
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nu să veniți să îmi scrieți comentarii 
neglijente...și tendențioase.  

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 
Mulțumesc pentru îndreptare, păr.[inte] 
Dorin.  

Dorin Octavian Picioruș: A vă lua la 
revedere...înseamnă a vă elimina dintre 
„prieteni”?  

Dorin Octavian Picioruș: Reformulez: 
vă retrageți în tăcere, Părinte Ionică, 
rămânând aici „prieten” cu mine sau, 
pentru ca să nu vă mai stresez, preferați să 
vă șterg/ elimin din rândul „prietenilor” 

mei din Facebook? Fiți explicit...pentru ca 
să nu vă deranjez în niciun fel!...Rămâneți  
tăcut...sau ne luăm rămas la revedere și 
adio? 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 
Părinte Dorin, ești mai tzepos [țepos] ca 
mine...și nu-mi place când mă întrece 
altul.... :))  

Dorin Octavian Picioruș: Am înțeles 
asta...Dar întrebarea e: plecați...sau mai 
rămâneți? Și dacă mai rămâneți...ce ne 
spuneți? Despre ce ne spuneți? Ce ne 
arătați? Ce produceți? Cine sunteți? Ce 
vreți? Ce faceți? Dacă rămâneți, [atunci] 
despre ce comunicăm? 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că 
am văzut că dumneavoastră aveți doar 
publicitări ale Bisericii unde slujiți, poze 
din pelerinaj și vă mai dați cu părerea. Dar 
eu cu ce mă aleg...dacă vă văd? Eu ce aflu 
de la dumneavoastră...dacă eu vă dau 
predici, cărți, evenimente înregistrate...iar 
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dumneavoastră îmi dați cu flit? 
Adică...care e folosul meu de la dumnea- 
voastră?  

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 
Sfințite părinte, cer iertare dacă te-am 
supărat. Roagă-te pentru mine, să nu mai 
dau cu flit...  

Dorin Octavian Picioruș: Prea 
Cucernice Părinte Ionică, cum să mă 
enervați dumneavoastră?!!!...Un om așa de 
atent și delicat ca dumneavoastră...care 
îmi va da predicile sale pe viitor, va 
traduce din italiană pe Sfinții Părinți, ne va 

fi colaborator de seamă... 
Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 

Ajută Doamne neputinței mele...totul e 
posibil, cu ajutorul Domnului....dar nu am 
înclinații, nici capacități filologice. 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 
Dacă vreți, vă pot oferi texte evanghelice 
în italiană... 

Dorin Octavian Picioruș: Unde: aici 
sau pe TPA [Teologie pentru azi]? 

Dorin Octavian Picioruș: Unde vreți 
să public textele în italiană?  

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 
Unde vă face trebuință... 

Dorin Octavian Picioruș: Foarte bine! 
Puneți-le undeva online...ca să le luăm.  

Dorin Octavian Picioruș: Cine le-a 
tradus și după ce ediție scripturală? 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: O 
să dau detalii când ajung la compu- 
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ter...acum sunt pe tel[efonul mobil]. 
Doamne ajută29. 

* 
 

19 octombrie 2013. Dacă cunoașteți 
cazul sau dacă vă regăsiți în profilul sumar 
al „profitorului duhovnicesc” (a se vedea 
detalii: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/10/19/profitorul-duhovnicesc/) cred că 
trebuie să facem ceva împreună. Să 
schimbăm unele lucruri... 

 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc 
Părintelui Petru Dobocan și domnișoarei 
masterand Laura Bostan pentru discuțiile 
private de astă seară! Cred că trebuie să 
facem pași frumoși în comunicare...pentru 
a ne simți tot mai mult noi înșine.  

 
* 
 

20 octombrie 2013. Tot ce e în contul 
acesta de Facebook, până pe 14 octombrie 
2013, a intrat în Vorbiri de Facebook (vol. 1), 
cartea de față, care are 508 pagini. Și e a 
82-a TPA la nivel online.  

Textele de aici...plus explicații și 
comentarii ale mele de subsol, pe care ar fi 
bine, foarte bine, dacă ați da un ochi, două 
[priviri], pentru ca să vedeți ce aveți și ce 
ne lipsește când...„ne prefacem” sau nu că 
socializăm pe Facebook. 

                                                 
29 S-a făcut că a uitat. Nu mi le-a mai trimis 

niciodată.  
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A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/10/20/vorbiri-de-facebook-vol-1/.  
 

 
 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțu- 

mim frumos, doamnă Flori Bălănescu30, 
pentru fotografiile din Muzeul Satului!  

După cum recunoașteți, fereas- 
tra...fotografia de pe ultima mea carte, de 
deasupra, am făcut-o tot acolo...Și 
dumneavoastră ați venit azi...cu fereastra 

                                                 
30 A se vedea:  
https://www.facebook.com/flori.balanescu.  
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pe care eu o alesesem acum câteva zile 
pentru copertă.  

Deci, mai pe scurt: fereastra 
contează! 

Dorin Octavian Picioruș: Părinte 
Petru Dobocan31, unde e dialogul pe care l-
ați dorit? Dumnezeiasca Liturghie ne 
umple de dialog sau de lehamite? 

Dorin Octavian Picioruș: Părinte 
Constantin Sturzu32, ce ne face dialogul? 
Cum dialoghează preoții pe Facebook și 
despre ce trebuie să dialogheze? Știu ei să 
se bucure unii pe alții? 

Dorin Octavian Picioruș: Domnule 
Adrian33, dumneavoastră aveți vreun 
dialog interior cu ceea ce scriu eu aici? 
Regretați că ați intrat la mine pe pagină, 
aveți idei prea multe de zis, vă pierdeți în 
emoții, aveți vreo emoție? Bineînțeles: de 
comunicat!  

Frangu Florin Adrian: niciodată nu 
regret nimic. tind să cred că totul este dat 
de la Dumnezeu, și chiar dacă nu ne dăm 
seama pe moment, într-o bună zi, în 
această viață sau în cea următoare, ni se va 
revela totul, pentru ce ne bucurăm, de ce 
suferim.  

Știu o istorioară, cu un sihastru care 
în ultimii ani de viață era grav bolnav, și 
suferea nespus de mult, ca apoi să 
descopere de la un înger că el sufer[e]a 

                                                 
31 A se vedea:  
https://www.facebook.com/dobocan.petru.  
32 Idem:  

https://www.facebook.com/constantin.sturzu.  
33 Idem: https://www.facebook.com/franguadrian.  
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pentru neamurile lui care se chinuiau în 
iad. 

Frangu Florin Adrian: Cu toții avem 
întrebări nespuse, doar căutam curajul să 
le punem, sau mai bine zis, curajul să ni le 
punem, deoarece de multe ori ne este frică 
de răspuns, că poate nu este pe placul 
nostru, sau răspunsul ne va trezi la o 
realitate cruntă.  

Dorin Octavian Picioruș: Vai, ce mă 
bucur că aveți curajul să vă formulați 
„întrebări nespuse”! Eu abia aștept să vă 
aud în această postură de om al cugetării... 

Dorin Octavian Picioruș: Am văzut că 
vă bucurați mult de faptul că aveți o soție 
iubitoare...Care e a doua împlinire a vieții, 
domnule Adrian?   

Frangu Florin Adrian: O întrebare pe 
care sunt sigur că mulți dintre noi o au:  

Trăim oare într-o societate în care se 
încearcă voit sau nu să se distrugă Sfânta 
Biserică, cea apostolească, și să o schimbe 
cu o "biserică" care rastalmacește Biblia, 
modifică tradiții, unde Sfinții sunt negați, 
Preacurata Maică Fecioară este numită 
doar un simplu om cinstit, care și-a trăit 
viața, a facut copii, a trăit și a murit, etc.?  

Oare atacurile media, cu preoți care 
au greșeli omenești, îndreptate spre 
Biserica Ortodoxă, sunt rezultatul unui 
grafic de denigrare? Iar daca ne gândim [la] 
cine stă în spatele acestor atacuri și a 
acestor secte, gândul ne duce la oameni 
care vor să beneficieze de banii sectanților. 
Sau e satana [în spatele lor], care știe 
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foarte bine că prin negarea Domnului 
colectează foarte multe suflete. 

Dorin Octavian Picioruș: Cine sunt 
cei care ne distrug?! Problema mea e mai 
simplă: ce fac eu pentru...cei care ne 
distrug? 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că, 
dacă cei care „ne distrug” se raportează la 
dorința noastră „de-ai distruge”, nu 
suntem mai breji decât ei. 

Dorin Octavian Picioruș: La mulți 
ani, doamnă Lidia Frangu34! 

Frangu Florin Adrian: Daca este 

nevoie, Diavolul apare deghizat în înger 
alb, așa că nu mă miră ca el să-și creeze o 
religie păcătoasă, [care nu e] bazată pe 
adevăratul Dumnezeu.  

Noi trebuie să nu ne abatem de la 
dreapta credință, chiar dacă ni se promite 
lapte și miere, și să îi ajutăm să realizeze 
că sunt abătați [abătuți] de la drumul cel 
corect.  

Dorin Octavian Picioruș: Domnule 
Adrian, sunteți „un extremist ortodox” de 
tip Saccsiv, Apologeticum, Război întru 
Cuvânt?35...Asta ca să știu cu cine discut...   

Dorin Octavian Picioruș: Adică 
sunteți cu cipuri, masoni, panici apocalip- 
tice, jidanii „mănâncă” Ortodoxia?   

Dorin Octavian Picioruș: Sau doriți 
convorbiri teologice, fine, existențiale, 
echilibrate?  

                                                 
34 Idem: https://www.facebook.com/radu.lidia.1.  
35 În cele din urmă, Război întru Cuvânt a devenit 

Cuvântul Ortodox:  http://www.cuvantul-ortodox.ro/. Și și-au 
făcut și editură…  
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Frangu Florin Adrian: Majoritatea 
(nu toți) sectanților sunt oameni care au 
păcate grele, și care au început să 
conștientizeze unde se vor duce, și aleg 
calea cea mai ușoară (dar greșită) de a se 
căi. aleg să intre într-o sectă, unde li se 
promite, că dacă îl vor accepta pe Iisus ca 
Mântuitor (un simplu DA e de ajuns), vor 
ajunge în Rai.  

Prin alegerea acelei secte, ei sunt 
aproape pierduți pacatelor, deoarece au 
renunțat la Sfintele Taine, care îl ajuta cu 
adevarat, și anume, cea mai importantă, 

Spovedania, canonul... 
Dorin Octavian Picioruș: Nu mi-ați 

răspuns la întrebarea fundamentală: 
sunteți un extremist ortodox sau nu? 

Frangu Florin Adrian: Prefer convor- 
birile teologice, să mă bazez pe realitatea 
care mă înconjoară și [să vorbesc despre 
ceea ce] mă deranjează pe mine, ca 
ortodox. Nu sunt extremist, doar îmi apăr 
religia când am ocazia.  

Dorin Octavian Picioruș: Am 
înțeles...Un pas bun în dialogul cu mine. 

Dorin Octavian Picioruș: Aveți studii 
teologice? Sau sunteți un cititor mirean de 
teologie? 

Frangu Florin Adrian: Nu am studii, 
și abia pot să mă intitulez un cititor...Doar 
cand îmi permite timpul răsfoiesc o carte 
sau îmi iau informațiile de pe net, doar de 
pe anumite site-uri în care am încredere.  

Dorin Octavian Picioruș: Am 
înțeles...Atunci vă respect cunoștințele 
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teologice și dorința dumneavoastră de a 
avea o Biserică Ortodoxă vie și autentică.  

Dorin Octavian Picioruș: Ce ați 
schimba dumneavoastră, dacă ați fi preot, 
din modul în care se face o slujbă și o 
predică la Biserică? 

Dorin Octavian Picioruș: Ce vă 
deranjează acum...din ce vedeți că face 
preotul la care mergeți la slujbe?  

Lidia Frangu36: Bună ziua!...M-am 
născut într-o familie de neoprotestanți și 
am așteptat vârsta de 18 ani ca să pot să 
mă botez și să fiu ortodoxă, fara ca nimeni 

(din fam.[ilia] mea) să nu îmi poată spune 
nimic...între timp am studiat destul de 
mult Biserica Ortodoxă.  

Am eliminat toate lucrurile negative 
pe care le-am auzit despre biserica 
ortodoxă (chiar dacă erau adevărate sau 
false) și m-am botezat... 

spun asta pentru că vreau să dau o 
idee personală [o mărturie personală] în 
ceea ce privesc [privește] lucrurile care ne 
distrug și de ce ne distrug, și anume: dacă 
permitem problemelor să ne distrugă, ne 
vor distruge; dacă nu [le] permitem, nu ne 
vor distruge.... 

familia mea, [care este] destul de 
mare, nu mi-a putut sta în cale și nici nu 
mă va da niciodata înapoi, pentru că nu 
[îi] permit... 

Frangu Florin Adrian: vă mulțumesc! 
spre rușinea mea, am cunoștințe minime 

                                                 
36 A se vedea:  
https://www.facebook.com/radu.lidia.1.  
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de teologie, dar încerc să îmi măresc 
bagajul și mă rog la Domnul să ne 
întăreasca în "războiul" nostru cu aceste 
secte.  

Am rămas doar o mână de oameni, 
națiuni ortodoxe pe acest pământ, 
înconjurați de sectanți.  

În genera[l], mă deranjează cum 
Biserica Ortodoxă Roamana [Română] 
rămâne pasivă la valul acesta de protes- 
tanți [d]in țara noastră.  

Daca aș fi preot în orașul meu, m-aș 
duce la așa numitele "adunări" care sunt 

publice, aș lua parte și aș încerca să arăt 
ceea ce este greșit în secta lor, să încerc să 
îi aduc pe drumul cel bun, să fac ceva 
pentru ei. 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțu- 
mesc foarte mult pentru confesiune, 
doamnă Lidia...și asta explică de ce aveți 
un nume biblic. Singură împotriva tuturor, 
din iubire pentru soț...explică vehemența 
amândurora pentru rectitudinea credinței. 
Toată binecuvântarea mea! Fără aceste 
detalii...n-aveam de unde să vă știm 
fervoarea iubirii. 

Frangu Lidia: m-am botezat la 18 ani 
și m-am căsătorit la 21...nu îmi cunoșteam 
soțul atunci...Am ales CALEA pe care orice 
om trebuie să meargă.  

Frangu Florin Adrian: Ar trebui ca 
Biserica Ortodoxă să facă anumite inspecții 
neanunțate la bisericile din România, 
doarece sunt anumiți preoți, care în 10 
minute efectuează câte 2 casatorii. Mulți 
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preoți au început să-și vada menirea ca 
[pe] o rutină, să uite de milă37…si am [un] 
ex[emplu] unde, fără bani destui, nu se 
efectu[e]a[ză] slujba de înmormantare. 

Dorin Octavian Picioruș: Cred că 
iubirea lui Dumnezeu v-a arătat și Biserica 
și soțul! E o mare binecuvântare. Mă plec 
în fața alegerii și a iubirii dumneavoastră. 

Dorin Octavian Picioruș: E adevărat, 
domnule Adrian: suntem mult prea pasivi 
față de tot felul de derapaje și [față] de 
prozelitismul sectar. 

Dorin Octavian Picioruș: Și asta e 

adevărat: scurtarea slujbelor, rutina și 
banii... 

Dorin Octavian Picioruș: Însă, în altă 
ordine de idei, noi suntem ortodocși din 
cauza lui Dumnezeu și nu a confraților 
ortodocși cu mai multe sau mai puține 
păcate. De aceea nu trebuie să confundăm 
Ortodoxia cu păcatele unuia sau ale 
altuia...sau cu căderile personale. 

Frangu Lidia: Și Dumnezeu, în marea 
Lui dragoste, mi-a oferit niște socrii 
credincioși cu adevărat...O mamă-soacră și 
un tată-socru, așa cum mi-am 
dorit...cărora le pot fi fiică și îi pot susține 
și care mă susțin...nu am cuvinte cum să-I 
mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta.  

Dorin Octavian Picioruș: Uluitor de 
frumos, doamnă! 

Dorin Octavian Picioruș: Mi-ați făcut 
o mare bucurie...de octombrie... 

Dorin Octavian Picioruș:  

                                                 
37 De mila față de oameni.  

45



Vă mulțumesc foarte mult! Atunci de 
ce ați tăcut până acum? 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru scurt 
timp voi fi plecat...dar mă întorc! 

Frangu Florin Adrian: Știu, sunt 
conștient că preoții sunt oameni care [ca 
și] noi, dar în care sălășluiește Sfântul 
Duh. Ei trebuie respectați indiferent de 
păcate, precum zice [Părintele Cleopa]: 
„De vei vedea preot beat, căzut în șanț, du-
te și-i sărută mâna și îndată te-ai umplut 
de harul lui Dumnezeu”38.  

Frangu Lidia: mama soacră mi-a 

povestit că înainte cu o săptămână să îl 
cunosc pe soțul meu, a mers la o biserică și 
a pus un Acatist39 în care L-a rugat pe 
Dumnezeu să-și găsească băiatul dum- 
ne[a]ei o fată exact așa cum sunt eu...Ei 
aveau nevoie de mine și eu de ei...aici este 
doar mâna lui Dumnezeu, pentru că, cu 
ajutorul Lui, noi încercăm să trăim o viață 
curată înaintea Lui.  

Frangu Florin Adrian: De fapt, 
acatistul în care mama se ruga pentru 
mine să-mi găsesc o fată iubitoare, a fost 
pus la fundația noii biserici ce se con- 
struiește la noi în oraș! Ceva dumnezeiesc, 
că după 2 săptămâni mi-am întâlnit soția, 
după alte 2 săptămâni am cerut-o de soție, 
și după alte 2 săptămâni ne-am cununat! 
Urmează logodna și apoi nunta! 

Dorin Octavian Picioruș:  

                                                 
38 A se vedea: http://www.doxologia.ro/cuvinte-

duhovnicesti/sa-nu-judecam-preotii.  
39 Se referă la pomelnic.  
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Dragii mei frumoși, aveți o experiență 
de viață excepțională! Trăind în perimetrul 
minunii, a bucuriei de la Dumnezeu, a 
simțirii Lui, e normal să cereți de la toți să 
fie vii în viața cu Dumnezeu. Iar ceea ce ați 
trăit dumneavoastră este modul minunat 
în care El îi călăuzește pe cei credincioși. 
Din minuni în minuni aflați sensul tot mai 
profund a ceea ce vrea Dumnezeu de la 
dumneavoastră. E o mare binecuvântare că 
v-am cunoscut atât de plenar...și ne-ați 
făcut un dar de mare bucurie că v-ați 
confesat în public cu atâta inimă bună.  

Dorin Octavian Picioruș: Dacă fiecare 
dintre cei 58, care sunt aici cu mine, ar 
încerca sinceritățile acestor doi tineri 
frumoși, Facebook 2 ar avea aripi de 
colosalitate.   

Frangu Lidia: am experimentat ceea 
ce se spune: dacă omul face un mic pas 
către Dumnezeu, El va face mai mulți pași 
către om...Și noi Îi mulțumim lui Dum- 
nezeu pentru că are oameni ca dumnea- 
vostra cu care [putem] să împărtășim 
minunile Lui cu viața noastra... 

Dorin Octavian Picioruș: Da, nimic 
nu e la întâmplare!...Și când Dumnezeu ne 
pune pe unii lângă alții e ca să ne vărsăm 
experiența unii în sufletele celorlați. Încă 
odată: toate mulțumirile mele doamnă 
Lidia, domnule Andrei...  

Dorin Octavian Picioruș: Adică eu vă 
mulțumesc...pentru că știu, de aici încolo, 
și mai bine...cu cine comunic. 
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Frangu Lidia: Pe noi ne apropie de 
Dumnezeu aceste discuții...împreună 
putem face lucruri minunate pe[n]tru ca 
oamenii să se schimbe și să se întoarcă pe 
Calea Adevărată.  

Dorin Octavian Picioruș: Una e să 
vezi tăceri...și alta e să vezi vorbiri... 

Dorin Octavian Picioruș: Da, îm- 
preună putem muta toți munții neînțele- 
gerilor și ai nesimțirii care ne separă. 

Frangu Florin Adrian: Părinte, în CV 
observ că sunteți din Teleorman dar 
locuiți în București. Unde vă putem vizita 

la o predică? 
Dorin Octavian Picioruș: Online!  
Dorin Octavian Picioruș: Fără să 

plecați de acasă...mă puteți audia ore în 
șir... 

Dorin Octavian Picioruș: Aici e 
ultima arhivă de predici: 

http://archive.org/details/PTPA2.  
Dorin Octavian Picioruș: Aici e 

prima:  
http://archive.org/details/Praedicatio

nesteologiePentruAzi.  
Frangu Florin Adrian: mulțumim 

mult.  
Frangu Florin Adrian:  
http://www.youtube.com/watch?v=P

7O8o5FvB2A.  
Frangu Florin Adrian: uitați că și la 

noi, la Buftea, se întamplă lucruri frumoa- 
se.  

Frangu Florin Adrian: numai dacă 
oamenii ar fi mai deschiși cu sufletul... 
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Dorin Octavian Picioruș: Vă cred! 
Mulțumim frumos... 

Frangu Florin Adrian: ce credeți că 
am putea să facem în oraș pentru a trezi 
lumea la realitate? 

Dorin Octavian Picioruș: Să continu- 
ați să faceți file video și audio despre 
diverse probleme. Soția dumneavoastră, în 
mod privat, mi-a vorbit despre ce lucrați... 

Dorin Octavian Picioruș: La mulți 
ani, doamnă Olga Marinescu!  

Dorin Octavian Picioruș: De ce m-ați 
mai primit ca „prieten”, dacă sunt un 

super-rău? 
Dorin Octavian Picioruș: Nu mai 

vreți să îmi vorbiți, doamnă Olga?  
Olga Baștovoi40: Vă mulţumesc pen- 

tru urare şi vă doresc și eu la fel, dar nu 
ştiu nici de ce îmi uraţi tocmai acum şi nici 
ce să mai vorbim. 

Dorin Octavian Picioruș: V-am urat 
pentru ca să trăiți frumos...bine...evla- 
vios...și avem o groază de vorbit...  

Dorin Octavian Picioruș: Spre exem- 
plu, de ce v-ați tăiat contul și cine v-a 
îndemnat să-l redeschideți? Doar articolul 
meu de pe TPA? 

Dorin Octavian Picioruș: De ce au 
durut întrebările mele...și sinceritățile 
mele vizavi de Părintele Savatie [Bașto- 
voi]?  

Olga Baștovoi: Contul îl închid de 
câte ori am nevoie de mai multă linişte şi îl 

                                                 
40 A se vedea:  
https://www.facebook.com/olga.bastovoi.  
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redeschid când simt nevoia să spun sau să 
aflu ceva.  

Dorin Octavian Picioruș: De ce 
sunteți imprevizibilă? 

Olga Baștovoi: Lipsa de înţelegere 
doare. 

Olga Baștovoi: Pentru cine sunt 
imprevizibilă? 

Dorin Octavian Picioruș: Dar de unde 
să aflu eu cine sunteți, dacă nu vă întreb? 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru 
mine sunteți....imprevizibilă. Azi sunteți 
aici...mâine: la Popești Leordeni... 

Olga Baștovoi: Nu am zis să nu mă 
întrebaţi. 

Dorin Octavian Picioruș: Vă întreb și 
fac și remarce...directe. 

 Olga Baștovoi: Dar nu ne prea 
înţelegem.  

 Dorin Octavian Picioruș: Dacă eu am 
opinii despre dumneavoastră sau despre 
altul vi le spun...dumneavoastră la fel...Dar 
eu nu dau bir cu fugiții... 

Dorin Octavian Picioruș: A comunica 
nu înseamnă a ne înțelege...ci a ne spune 
punctul de vedere. 

Olga Baștovoi: Nu v-am acuzat de 
asta şi nici nu îmi amintesc dacă v-am 
acuzat de ceva. Dumneavoastră de ce mă 
acuzaţi? 

Dorin Octavian Picioruș: De 
duplicitate...Ați venit doar ca să îmi vorbiți 
de Părintele Savatie...Nu să comunicați 
direct, profund...  
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Frangu Lidia: (emoticonul dezamă- 
girii) 

Olga Baștovoi: Eu cred că nu există 
comunicare fără înţelegere.  

Dorin Octavian Picioruș: Răspundeți 
la două paragrafe mai sus! 

Olga Baștovoi: Mi-aţi adresat 
întrebari la care am răspuns cum m-am 
priceput. 

Dorin Octavian Picioruș: Mi-ați 
răspuns...nu cum v-ați priceput...ci după 
cum ați vrut „să mă îmbrobodiți”. 

Olga Baștovoi: Numai văd întrebări la 

care să nu fi răspuns.  
Dorin Octavian Picioruș: O repet: vă 

acuz de duplicitate...Ați venit doar ca să 
îmi vorbiți de Părintele Savatie...Nu să 
comunicați direct, profund... 

Olga Baștovoi: Aceasta nu este o 
întrebare. 

Dorin Octavian Picioruș: E mai mult 
decât o întrebare: e concluzia discuției 
anterioare cu dumneavoastră! 

Olga Baștovoi: Acesta este un 
neadevăr.  

Dorin Octavian Picioruș: Demonstra- 
ți-l! 

Dorin Octavian Picioruș: De ce ați 
renunțat la numele dumneavoastră, Olga 
Marinescu, pentru un nume fictiv?  

Dorin Octavian Picioruș: De ce veniți 
la mine ca să îmi vorbiți despre Savatie? 
Dacă vreau să vorbesc cu el...știu unde e. 
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Dorin Octavian Picioruș: De ce nu 
îmi vorbiți despre dumneavoastră...dacă 
vreți să comunicăm?  

Olga Baștovoi: vă repet: eu am 
răspuns la ce m-aţi întrebat. 

Dorin Octavian Picioruș: Mi-ați 
răspuns la întrebări...pentru că ați venit să 
tăceți despre dumneavoastră. Dacă ați fi 
vorbit ceva...nu v-aș mai fi întrebat...   

Frangu Lidia: eu cred că două puncte 
de vedere nu înseamnă doi oameni care nu 
se înțeleg, ci simplu: doua puncte de 
vedere diferite, pe marginea unui subi- 

ect...dacă nu am un punct de vedere la fel 
ca al partenerului de comunicare, îi pot 
spune punctul meu de vedere, și îi pot 
accepta punctul lui de vedere din respect 
p[en]t[ru] propria lui gândire, dar nu 
înseamnă că sunt și de acord...de ce 
doamna Olga nu putem accepta punctul 
de vedere al fiecăruia și trebuie ca oamenii 
să se certe? Oare nu putem media aceste 
discuții? Dragostea față de oameni 
înseamnă și asta.   

Olga Baștovoi: Poate, pentru că nu 
am înţeles că şi pe facebook [trebuie] să 
mă numesc ca în actele oficiale. 

Dorin Octavian Picioruș: Politica 
Facebook asta e: ca persoanele care 
discută să nu fie fictive. La fel și politica 
Gmail. 

Olga Baștovoi: Poate, că aşa e. 
Olga Baștovoi: Îmi voi închide contul, 

deci. 
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Dorin Octavian Picioruș: Dacă eu m-
aș fi dat că sunt preot la nivel online...și nu 
aș fi fost...și dumneavoastră ați fi vorbit cu 
mine ca și cu un preot...și ați fi aflat asta 
altădată...nu era frustrant? 

Dorin Octavian Picioruș: Nu, doar vă 
schimbați numele în cel real! 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că 
dumneavoastră în 2012 aveați cont cu 
numele dumneavoastră real. 

Olga Baștovoi: Am şi un cont pe 
numele real.  

Dorin Octavian Picioruș: Știu asta... 

Dorin Octavian Picioruș: Atunci care 
e motivația...unui nume fictiv...când aveți 
un nume real? 

Olga Baștovoi: Este un nume pe care 
vreau să îl am. 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă vă 
înfiază...Părintele Savatie, cu acte, 
oficial...poate... 

Olga Baștovoi: Credeţi că mă poate 
înfia? 

Dorin Octavian Picioruș: În mod 
excepțional...poate că da...  

Olga Baștovoi: Dar, eu nu vreau să fiu 
înfiată.  

Dorin Octavian Picioruș: Atunci, 
dacă aveți atât de multă îndrăzneală la 
Părintele Savatie...spuneți-i că îl aștept și 
pe el aici, să discutăm în trei...motivele 
pentru care „ar dori” să vă înfieze... 

Olga Baștovoi: Spuneţi-i dumnea- 
voastră. Eu nu am atâta îndrăzneală. 
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Dorin Octavian Picioruș: Dar nu pe 
mine mă înfiază...ci pe dumneavoastră!   

Olga Baștovoi: De ce să mă înfieze, 
dacă eu nu doresc?  

Dorin Octavian Picioruș: Chiar așa: 
de ce să vă înfieze? Sunteți mai în vârstă ca 
el...  

Olga Baștovoi: Cine a zis că vrea să 
mă înfieze? 

Dorin Octavian Picioruș: Eu am zis... 
Olga Baștovoi: Eu vă cred, de fapt, o 

persoană fictivă.  
Dorin Octavian Picioruș: Care sunt 

motivele pentru care considerați că 
eu...sunt fictiv? 

Olga Baștovoi: Aşa îmi spune inima. 
Dorin Octavian Picioruș: Aveți o 

simțire...„imprecisă” în această chestiune.  
Dorin Octavian Picioruș: Vă las 

pentru o perioadă! Mă reîntorc însă...  
Olga Baștovoi: Poate că aveţi 

dreptate.  
Dorin Octavian Picioruș: Însă în 

eventualitatea că eu n-aș fi fost eu, că eu aș 
fi fost „un fictiv”, cine bănuiați că 
sunt...dacă m-aș fi „travestit” pe TPA și aș 
fi scris și publicat sub alt nume? Un stareț 
de mănăstire? Un episcop? Un grup de 
oameni? Andrei Pleșu? O fată din 
Ferentari, cu mulți copii? Un băiat de la 
țară, care scrie când paște caprele? 

Dorin Octavian Picioruș: Cine aș fi 
fost...sau cine v-ar plăcea să fiu? 

Olga Baștovoi: Nu vreau să spun.  
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Dorin Octavian Picioruș: Nu vreți să 
spuneți cu cine m-ați...confunda? 

Dorin Octavian Picioruș: V-ați uitat 
prin cartea pe care am publicat-o azi? 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că v-
am preluat o fotografie seducătoare a 
dumneavoastră...ca să le arăt și altora cum 
arătați...  

Dorin Octavian Picioruș: Deși nu 
trebuia, nu?!  

Olga Baștovoi: Am descărcat-o doar!  
Dorin Octavian Picioruș: Nu e bună 

de citit? 

Dorin Octavian Picioruș: E „eretică”? 
Olga Baștovoi: Cărţile dumneavostră 

merită citite. 
Dorin Octavian Picioruș: De câinii 

vagabonzi sau de oameni? 
Olga Baștovoi: Mie îmi plac foarte 

mult. 
Dorin Octavian Picioruș: De ce? 
Olga Baștovoi: Sunt deosebit de 

frumoase. 
Dorin Octavian Picioruș: La coperți? 
Olga Baștovoi: Nu pun în discuţie 

decât conţinutul, deocamdată.  
Dorin Octavian Picioruș: Deci 

coperțile nu sunt faine, dar conținutul, 
da... 

Olga Baștovoi: de ce vă prefaceţi că 
nu mă înţelegeţi? 

Dorin Octavian Picioruș: De ce v-ați 
șters fotografiile personale de pe contul 
[de] Facebook cu nume personal? 
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Dorin Octavian Picioruș: a trebuit să 
vă pun fotografia pe care o preluasem pe 
TPA nu mai știu când. 

Olga Baștovoi: M-am gândit că e mai 
bine aşa. Nu credeţi că e mai bine?   

Dorin Octavian Picioruș: Nu! Dacă le-
ați pus online...lăsați-le acolo! 

Dorin Octavian Picioruș: Cum să 
vadă lumea că sunteți frumoasă...dacă nu 
vă vede fața?!  

Olga Baștovoi: Locul lor e mai 
potrivit în albumul de familie. 

Dorin Octavian Picioruș: Atunci de 

ce le-ați afișat online?  
Olga Baștovoi: După gânduri.  
Dorin Octavian Picioruș: Poate 

după...toane... 
Olga Baștovoi: Da, după toane.  
Dorin Octavian Picioruș: Mi-ați trage 

o palmă, nu?! 
Olga Baștovoi: Nu. De ce? 
Dorin Octavian Picioruș: De nervi! 
Olga Baștovoi: Nici vorbă. 
Dorin Octavian Picioruș: Eu zic că 

atunci când mai veniți la București...să 
bem o cafea împreună...ca să ne certăm 
îndelung. Vreți?  

Olga Baștovoi: Nu. Îmi place să stau 
cât mai la distanţă de oameni.  

Dorin Octavian Picioruș: Păi dacă 
discutăm aici...de secole...de ce să nu 
discutăm și când o să veniți...la București? 

Dorin Octavian Picioruș: Să știți că 
nu mai avem atât de mulți câini vagabonzi 
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pe străzi...Iar eu n-am mâncat nicio femeie 
până acum...  

Olga Baștovoi: Nu ar fi bine. Eu sunt 
de părere că fiecare om, mai ales femeile, 
să stea cât mai mult acasă la el.  

Dorin Octavian Picioruș: La ele, da?! 
Dorin Octavian Picioruș: Dar cu 

Părintele Savatie cum vă întâlniți și cu 
mine nu? 

Olga Baștovoi: Da.  
Dorin Octavian Picioruș: Da, vreți! 
Olga Baștovoi: Nu ne-am întâlnit şi, 

poate, nici nu [ne] vom întâlni.  

Dorin Octavian Picioruș: De ce? 
Olga Baștovoi: Facem ce vrea 

Dumnezeu. 
Dorin Octavian Picioruș: Eu zic să ne 

întâlnim...ca să vorbim îndelung...După 
care venim aici, pe Facebook și iarăși ne 
certăm.   

Olga Baștovoi: Eu nu cred că 
Dumnezeu vrea sa ne întâlnim și vreau să 
facem ce vrea. 

Olga Baștovoi: Şi ce-am avea de 
vorbit îndelung?  

Dorin Octavian Picioruș: Dar acum 
ce avem...de vorbim îndelung?! 

Olga Baștovoi: Eu de-abia aştept să 
vină timpul să vă citesc cărţile, iar 
dumneavoastră aveţi atât de multe de 
scris. 

Dorin Octavian Picioruș: Adică vă 
opresc din citit acum... 

Dorin Octavian Picioruș: Și nu vă 
place să vorbiți cu autorul cărților.  
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Olga Baștovoi: Nu acum. 
Dorin Octavian Picioruș: Nu vă 

place...acum...niciodată?  
Olga Baștovoi: Ba da, dar aici.   
Dorin Octavian Picioruș: Aici...unde 

dumneavoastră vă dați de Baștovoi? 
Olga Baștovoi: Iar sunteţi rău.  
Dorin Octavian Picioruș: Atunci...să 

mă dau și eu de Regina Angliei?  
Olga Baștovoi: Dar pe dumnea- 

voastră vă cheamă şi Dorin Streinu? 
Dorin Octavian Picioruș: Pe mine m-

a chemat...așa...odată...  

Olga Baștovoi: De ce? 
Dorin Octavian Picioruș: De meta- 

foră...   
Olga Baștovoi: Haha.  
Olga Baștovoi: Frumos răspuns.  
Dorin Octavian Picioruș: Era o 

metaforă. Pentru că eram „un dor străin”.  
Olga Baștovoi: La mine e mult mai 

mult decât o metaforă. 
Dorin Octavian Picioruș: La dumnea- 

voastră e o ipocrizie... 
Olga Baștovoi: În mintea strâmbă şi 

lucrul drept se strâmbă.   
Doina Bujeniță41: Vă mulțumesc din 

suflet pentru carte! Sunt bucuroasă că v-
am regăsit pagina Teologie pentru azi.  

Mult timp am intrat și, la lumina 
candelei care nu se stinge niciodată, în 
liniștea nopții, citeam. Am avut o 
problemă cu calculatorul și atunci v-am 

                                                 
41 A se vedea:  
https://www.facebook.com/doina.bujenita.  
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pierdut. Vă mulțumesc pentru că mi-ați 
acceptat cererea [de prietenie] și vă urez 
sănătate și pace! 

Olga Baștovoi: Ştiţi cine a zis aşa? 
Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

frumos, doamnă Doinița Bujeniță! Sper să 
vă cunosc și eu mai mult...  

Dorin Octavian Picioruș: Cine a zis, 
Olga?  

Olga Baștovoi: Părintele Arsenie 
Boca42.  

Dorin Octavian Picioruș: Cine e 
Părintele Arsenie Boca?  

Olga Baștovoi: Un sfânt.  
Dorin Octavian Picioruș: L-ați 

canonizat dumneavoastră?   
Olga Baștovoi: Nu. 
Dorin Octavian Picioruș: Atunci nu e 

„Sfânt”...dacă nu e canonizat... 
Olga Baștovoi: Mie îmi spune inima 

că e sfânt.    
Dorin Octavian Picioruș: Atunci aveți 

o inimă...prea mare...de aceea nu vreți să 
vă întâlniți cu mine.  

Doina Bujeniță: Părinte, umilă vă 
spun, nu înțeleg nimic din dialog! Dar mă 
străduiesc să înțeleg! 

Dorin Octavian Picioruș: E cu 
doamna Olga Marinescu dialogul, doamnă 
Doina! Dialog cu o femeie cu inimă mare...  

Olga Baștovoi: Ne vom întâlni în 
veşnicie. şi îmi ajunge. 

Dorin Octavian Picioruș:  

                                                 
42 Idem:   
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arsenie_Boca.  
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De ce, sunteți Sfântă ca Părintele 
Arsenie?  

Olga Baștovoi: Tare aş mai vrea eu. 
Dorin Octavian Picioruș: Atunci 

mergeți la Iad...  
Olga Baștovoi: Ce să fac ca să fiu şi eu 

aşa? 
Dorin Octavian Picioruș: Bună de 

Iad?   
Olga Baștovoi: Ce vreţi să spuneţi?  
Dorin Octavian Picioruș: Vreți să știți 

ce să faceți...ca să fiți bună de a merge în 
Iad?  

Olga Baștovoi: Ca să fiu ca Părintele 
Arsenie Boca.  

Dorin Octavian Picioruș: Mergeți la 
mormânt, la Părintele Arsenie! Poate o să 
vă spună el...  

Dorin Octavian Picioruș: Sau la 
Părintele Savatie la Mănăstire...și vă spune 
tot ce trebuie să știți...  

Olga Baștovoi: Vă mulţumesc pentru 
sfat. Nu m-am gândit că asta ar fi soluţia, 
deşi, am în plan să ajung acolo cu prima 
ocazie. Ştiţi de ce? 

Olga Baștovoi: La părintele Savatie 
nu mă voi duce niciodată. 

Dorin Octavian Picioruș: Spuneți-mi!   
Dorin Octavian Picioruș: De ce v-ați 

duce la mormânt? 
Olga Baștovoi: La mormântul Pă- 

rintelui Arsenie vreau să ajung ca să văd 
cum mă simt acolo.  

Dorin Octavian Picioruș: Ca la 
cimitir...   
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Olga Baștovoi: Aţi fost?  
Dorin Octavian Picioruș: Nu!  
Olga Baștovoi: Eu mă simt bine la 

cimitir, dar cred că acolo e ceva mult mai 
minunat.  

Dorin Octavian Picioruș: Vă cred...O 
să-mi povestiți când o să mergeți...  

Olga Baștovoi: Cu Părintele Savatie v-
ați întâlnit?   

Dorin Octavian Picioruș:  
Accidental...pe stradă...în București... 

s-a făcut că „nu mă știe”...și l-am lăsat să 
creadă că „așa sunt relațiile între 

ortodocși”. Adică m-am făcut că nici eu nu 
îl știu... 

Olga Baștovoi: Dacă vă interesează, 
vă povestesc, cu drag. 

Dorin Octavian Picioruș: Da! Aștept 
impresiile dumneavoastră... 

Olga Baștovoi: Nu vă cred.   
Dorin Octavian Picioruș: Ba da: e 

purul adevăr! Ca el au mai făcut-o mulți 
alții...  

Olga Baștovoi: Părintele Savatie nu e 
un prefăcut.  

Dorin Octavian Picioruș: E un 
orgolios...care merge după publicitate... 

Dorin Octavian Picioruș: Ce monah 
smerit...avea nevoie de gala de la Paris?  

Olga Baștovoi: E un om liber.  
Dorin Octavian Picioruș: Și eu sunt 

liber. Tocmai de aceea spun lucruri 
dure...celor care vor să fie „sfinți 
închipuiți”.  
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Olga Baștovoi: Şi dumneavoastră 
sunteţi liber. 

Dorin Octavian Picioruș: Liber...dar 
impresionat de dumneavoastră. 

Olga Baștovoi: Ce credeţi, eu sunt 
liberă?   

Dorin Octavian Picioruș: Nu! 
Olga Baștovoi: De ce?  
Dorin Octavian Picioruș: Vă e 

frică...de propriile dumneavoastră senti- 
mente, reacții, iubiri...   

Olga Baștovoi: Eu cred că nu îmi este 
frică de asta, dar, nu sunt sigură că sunt 

liberă şi cred că asta este dovada că nu 
sunt liberă.  

Dorin Octavian Picioruș: Ăsta e un 
sofism...  

Dorin Octavian Picioruș: Oamenii 
liberi fac și erori...Dumneavoastră faceți 
numai lucruri „bune”. 

Olga Baștovoi: De unde ştiţi?  
Olga Baștovoi: De ce credeţi aşa?  
Dorin Octavian Picioruș: Pentru că 

dumneavoastră nu vă acuzați de nimic...  
Olga Baștovoi: Asta poate să însemne 

şi ceva rău. 
Olga Baștovoi: Mândrie, orgoliu, 

prostie.  
Dorin Octavian Picioruș: Sunteți o 

„serafică”, o „imperturbabilă”...le știți pe 
toate...De aceea nu am ce să vă spun: 
pentru că le știți...deja pe toate.  

Olga Baștovoi: Atunci de ce aş citi cu 
nesaţ cărţile dumneavoastră? 
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Dorin Octavian Picioruș: Însă mie îmi 
plac femeile care cred că „le știu pe toate”.   

Dorin Octavian Picioruș: Nu mi-ați 
vorbit niciodată că mă citiți...De unde să 
știu ce nesaț aveți?  

Olga Baștovoi: Mie nu îmi plac. 
Olga Baștovoi: Chiar nicodată?   
Dorin Octavian Picioruș: O, da, mie 

îmi plac! Mie îmi plac „sfintele închipuite”, 
„genialele”, curvele „curate la inimă”. Sunt 
mort după ele.  

Olga Baștovoi: Nu puteţi fi mort 
decât după femeia dumneavoastră.  

Dorin Octavian Picioruș: Dar de unde 
știți asta? 

Olga Baștovoi: Celelalte sunt doar 
surori întru Hristos.   

Olga Baștovoi: Păi, sunteţi un om 
liber. 

Dorin Octavian Picioruș: Dar parcă 
ziceați că sunt un „prefăcut”.  

Olga Baștovoi: Ca și Hristos cu 
cananeeanca.   

Dorin Octavian Picioruș: Nu v-ați 
văzut fotografia în carte...nici până acum?  

Olga Baștovoi: Nu. De ce?  
Dorin Octavian Picioruș: Mie îmi 

place când dumneavoastră priviți așa, 
pătrunzător...văzând la mile depărtare, 
poetic...  

Dorin Octavian Picioruș: Cea cu 
ochelari...și cu batic în cap...și cu 
seriozitate maximă în priviri. Sunteți o 
poetică.  
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Olga Baștovoi: Ştiţi, întâmplător sau 
nu, ajunsese lângă o poză cu Steve Jobs şi, 
parcă, priveam ca el.  

Dorin Octavian Picioruș: E posibil...  
Dorin Octavian Picioruș: Atunci 

puneți în coada numelui și Jobs. Adică 
Olga Baștovoi Jobs.  

Olga Baștovoi: A, nici vorbă. 
Dorin Octavian Picioruș: Ca să zică 

lumea că sunteți și fiica lui Jobs...  
Olga Baștovoi: Aşa mă credeţi?  
Dorin Octavian Picioruș: Ați citit 

vreo carte de-a mea până la capăt sau doar 

le răsfoiți?   
Dorin Octavian Picioruș: Eu vă cred 

foarte frumoasă. 
Dorin Octavian Picioruș: Eu vreau să 

citesc și o carte scrisă de dumneavoastră.  
Olga Baștovoi: Carte da. De 

ex[emplu], Bucuria comuniunii, dar numai 
ştiu câte volume şi, s-ar putea, şi altele. 

Dorin Octavian Picioruș: Sunt 10...  
Olga Baștovoi: Acum citesc la 

Teologia Dogmatică.  
Dorin Octavian Picioruș: Am 

înțeles...Mulțumesc frumos...  
Olga Baștovoi: Nu mă cred în stare să 

ajung scriitoare. 
Dorin Octavian Picioruș: Începeți cu 

file de Jurnal. Cu poeme. Cu însemnări din 
cărți. Apoi cu nuvele, roman, enciclo- 
pedie...   

Olga Baștovoi: Mi-a plăcut foarte 
mult şi ce aţi scris sub numele Dorin 
Streinu.  
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Dorin Octavian Picioruș: Adică vă 
plac...tinerii...  

Olga Baștovoi: Dacă nu simt starea 
aceea propice scrisului, nu mă apuc.  

Dorin Octavian Picioruș: Dar trebuie 
să vă apucați, pentru că aveți experiențe 
multiple!  

Olga Baștovoi: Îmi plac toţi oamenii 
buni.  

Dorin Octavian Picioruș: În afară de 
preoții de la București...  

Olga Baștovoi: De ce să scriu? S-au 
scris atatea cărţi. Să avem noi putere să 

citim ce s-a scris deja.  
Dorin Octavian Picioruș: Ca să am și 

eu ce citi. Dumneavoastră le citiți pe ale 
mele și eu pe ale dumneavoastră...ne 
întâlnim și le discutăm.  

Dorin Octavian Picioruș: Dar nu e 
bine să te întâlnești om cu om?  

Olga Baștovoi: Aţi citit şi 
dumneavoastră destul. Viaţa înseamnă 
mult mai mult decât a citi. a citi este o 
etapă. Şi a scrie este o etapă. Bine e să 
trecem toţi prin ele, dar nu toţi ne 
învrednicim. 

Dorin Octavian Picioruș: Parcă 
vorbiți ca Laurențiu Dumitru...Numai el 
mi-a spus: „viața nu înseamnă numai 
scris”.   

Olga Baștovoi: Câteodată sunt bune 
şi întâlnirile.  

Dorin Octavian Picioruș: E, vedeți! 
Întâlnirile este bune... 

Olga Baștovoi: Câteodată.   
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Dorin Octavian Picioruș:  
Întotdeauna!  
Olga Baștovoi: Nu. Poate că am să vin 

la o conferinţă a dumneavostră.  
Dorin Octavian Picioruș: Eu nu sunt 

„teolog”! Numai teologii sunt invitați la 
conferințe  

Olga Baștovoi: Nu sunteţi teolog? 
Dorin Octavian Picioruș: Nu!  
Dorin Octavian Picioruș: Savatie e 

„teolog”, pentru că are romane multe. 
Olga Baștovoi: Atunci cum aţi scris 

Teologia Dogmatică?   

Dorin Octavian Picioruș: Iar Lauren- 
țiu Dumitru e „teolog” pentru că are „trei 
cărți despre tineri”.   

Dorin Octavian Picioruș: Păi nu am 
scris-o...Acum o scriu...dar e cu multe 
volume...  

Olga Baștovoi: Şi de ce v-aţi apucat, 
dacă nu sunteţi teolog?  

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că 
mă fac...teolog...după ce termin de scris 
Teologia Dogmatică...  

Olga Baștovoi: Şi după ce nu o să mai 
vorbiţi de rău pe alţii.  

Dorin Octavian Picioruș: A-i vorbi 
„de rău” pe alții, în sensul meu, înseamnă 
„a le spune verde în față” cum arată. 
Adevărul e ca ploaia...  

Dorin Octavian Picioruș: A spune: 
„Olga e necăsătorită”...sau: „Savatie nu 
scrie teologie”...nu e o insultă...ci o 
realitate constrângătoare.  
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Dorin Octavian Picioruș: Vorba lui 
Băsescu: afară plouă... 

Olga Baștovoi: Teolog este doar cel 
care scrie teologie? 

Dorin Octavian Picioruș: Da!  
Olga Baștovoi:...ca şi toamna...  
Dorin Octavian Picioruș: da, ca 

toamna...  
Olga Baștovoi: Eu nu am înţeles asta. 
Dorin Octavian Picioruș: 
Dumneavoastră nu aveți de-a face cu 

teologia...de aia nu știți...   
Olga Baștovoi: Toţi Sfinţii Apostoli au 

scris cărţi? 
Dorin Octavian Picioruș: Da!  
Olga Baștovoi: Am mai citi[t] şi eu 

câte ceva. 
Dorin Octavian Picioruș: Ce? Sandra 

Brown43?   
Dorin Octavian Picioruș: N-ați citit 

Sandra Brown?! 
Dorin Octavian Picioruș: Treceți 

peste!...  
Olga Baștovoi: Maica Domnului a 

scris? Sfânta Maria Egipteanca a scris? 
Sfânta Maria Magdalena a scris?  

Dorin Octavian Picioruș: Da! 
Dorin Octavian Picioruș: Au scris în 

inimile teologilor care au scris cărți...  
Olga Baștovoi: N-am putut citi 

Sandra Brown, din fericire. 
Dorin Octavian Picioruș: Un lucru 

siropos...  

                                                 
43 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Sandra_Brown.  
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Olga Baștovoi: Părintele Savatie a 
scris în inima mea. 

Dorin Octavian Picioruș: Ce?  
Olga Baștovoi: Acesta este secretul 

inimii mele.   
Dorin Octavian Picioruș: Dacă nu 

cam vorbește cu dumneavoastră...  
Dorin Octavian Picioruș: Dar de ce să 

ai secrete...dacă ele sunt frumoase?  
Olga Baștovoi: Pentru că totul este o 

Taină. 
Dorin Octavian Picioruș: Relația 

dumneavoastră cu el e tainică?   

Doina Bujeniță: Părinte, vă rog să 
luați o pauză…fac AVC de atâta râs, 
trebuie să iau puțină aspirină…și nu vreau 
să pierd nimic! 

Dorin Octavian Picioruș: Viața e 
complexă, doamnă Doina!  

Olga Baștovoi: Dacă totul e o 
taină...da. 

Dorin Octavian Picioruș: Am 
înțeles...Trecem peste...  

Dorin Octavian Picioruș: Eu m-am 
bucurat foarte mult că am vorbit cu 
dumneavoastră...  

Olga Baștovoi: Şi eu la fel.  
Dorin Octavian Picioruș: Și, după 

cum vedeți, avem gârlă de vorbe...  
Dorin Octavian Picioruș: Azi mi-am 

permis o pauză... 
Dorin Octavian Picioruș: De ce? 

Pentru că sunt răcit...  
Dorin Octavian Picioruș: De la 

frig...și surmenare...  
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Olga Baștovoi: Fără cuvinte...  
Dorin Octavian Picioruș: De aceea, 

mai în glumă, mai în serios...dumnea- 
voastră nu vă supărați...și vă mulțumesc 
pentru asta!  

Dorin Octavian Picioruș: Mi-am 
permis să glumesc...pentru că dumnea- 
voastră mă știți...  

Olga Baștovoi: Vă cam ştiu, ce-i 
drept.  

Dorin Octavian Picioruș: Știu 
asta...Nu-mi permit cu oricine...  

Dorin Octavian Picioruș: Da, îmi pare 

rău că Părintele Savatie nu îmi e aproape...  
Olga Baștovoi: Motivul este, de fapt, 

Părintele Savatie.  
Dorin Octavian Picioruș: Nu: motivul 

discuției mele cu dumneavoastră...sunteți 
dumneavoastră!  

Dorin Octavian Picioruș: Însă îmi 
pare rău pentru el...nu pentru mine! 

Olga Baștovoi: Hmm. încă nu cred.    
Dorin Octavian Picioruș: Ar fi trebuit 

să procedeze altfel în online...pentru că a 
dat apă la moară extremismului. 

Dorin Octavian Picioruș: Ocupându-
se cu cancanuri...le-a spus altora, în subsi- 
diar, că asta se cere...  

Olga Baștovoi: Ce cancanuri?  
Dorin Octavian Picioruș: Acum mă 

întrebați la șto? Luați tot blogul lui...și 
arătați-mi o predică, o carte de teologie, 
un text patristic tradus...  

Dorin Octavian Picioruș: de el... 
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Doina Bujeniță: Părinte, nu aveți 
febră? Un ceai de tei, salvie și soc vă 
recomand, cu miere polifloră, dacă se 
poate! Vă doresc multă sănătate și o 
noapte liniștită!   

Dorin Octavian Picioruș: Da, ne 
tratăm! Însă răceala e aprigă... 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 
frumos, doamnă Doina!  

Olga Baștovoi: Mie îmi place absolut 
tot ce are pe blog. 

Olga Baștovoi: Ce nu vă place?   
Dorin Octavian Picioruș: Dumnea- 

voastră nu aveți cereri mari...de la el... 
Dorin Octavian Picioruș: Nimic nu-

mi place... 
Olga Baștovoi: De ce?   
Dorin Octavian Picioruș: Savatie a 

venit la nivel online...ca să îmi dea 
replica...A început „călduros”, au venit 
cititorii lui câți în frunză și-n stele...și când 
am început să îmi dau cărțile...s-a 
îngrozit...  

Dorin Octavian Picioruș: A înțeles că 
nu poate ține piept...și a terminat-o...  

Dorin Octavian Picioruș: La fel și 
Danion Vasile și Laurențiu Dumitru.  

Dorin Octavian Picioruș: I-a lăsat 
însă pe Saccsiv, pe Apologeticum, pe 
Război întru Cuvânt să își facă de 
cap...adică pe niște extremiști și mai mari 
ca ei...  

Olga Baștovoi: Fiecare face ce crede el 
că e mai bine.  
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Dorin Octavian Picioruș: Savatie nu 
mai face nimic...Nu mai scrie...Sau nu e 
vizibil?!!!!  

Olga Baștovoi: Credeţi că nu este de 
bună credinţă? 

Dorin Octavian Picioruș: Da, nu este!  
Dorin Octavian Picioruș: Un om de 

bună credință muncește non-stop, la 
puterea lui...și nu pleacă ca prostu’!  

Olga Baștovoi: Greşiţi. 
Dorin Octavian Picioruș: E dreptul 

meu să greșesc... 
Olga Baștovoi: Da.  

Olga Baștovoi: Dumneavoastră la ce 
biserică slujiţi? 

Dorin Octavian Picioruș: Însă eu nu 
sunt „la întrecere patriotică” cu ei. Eu nu 
fac cărți „ca să dau lecții”, ci ăsta e ritmul 
meu de lucru.   

Olga Baștovoi: Aş vrea să vin măcar la 
o slujbă. 

Dorin Octavian Picioruș: Vreți să mă 
vizitați, totuși?  

Olga Baștovoi: Da.  
Dorin Octavian Picioruș: Vă 

spun...după ce vă întâlniți cu mine...  
Olga Baștovoi: Să mă spovedesc. 

vreau să vă cunosc ca duhovnic. 
Dorin Octavian Picioruș: Nu veniți ca 

să vă spovedesc...ci ca să discutăm...   
Olga Baștovoi: Aşa nu se poate.  
Dorin Octavian Picioruș: Sunt drastic 

cu oamenii...la Spovedanie... 
Dorin Octavian Picioruș: Eu zic să nu 

încercați!  
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Olga Baștovoi: Nu sunt eu chiar aşa 
de fricoasă.  

Dorin Octavian Picioruș: Deci v-a 
trecut frica de mine! 

Olga Baștovoi: Ştiu că oricând puteţi 
veni cu afirmaţii contondente.   

Dorin Octavian Picioruș: Dar eu sunt 
blând cu oamenii care se spovedesc... 

Dorin Octavian Picioruș: Mai ales cu 
doamnele poetice...  

Doamnă Olga, taim aut! Eu: 
obosit...dumneavoastră la fel. Toată 
binecuvântarea! 

Olga Baștovoi: Eu cred că suntem 
blânzi cu cine trebuie să fim blânzi şi aspri 
cu cine trebuie să fim aspri. 

Dorin Octavian Picioruș: Da, așa e!  
Dorin Octavian Picioruș: V-am lăsat 

cu bine...și vă mulțumesc pentru toate! 
Olga Baștovoi: Şi, de-asta mă sperii 

când sunteţi aspru cu mine. 
Dorin Octavian Picioruș: Nu mai 

sunt, gata! Mi-a trecut...  
Dorin Octavian Picioruș: Noapte 

bună! 
Olga Baștovoi: Vă mulţumesc foarte 

mult. Noapte bună!   
 

* 
 

20 octombrie 2013. Bună seara, 
domnule George Matei44! E o onoare să vă 
am printre prietenii de pe Facebook. 

                                                 
44 A se vedea:  
https://www.facebook.com/george.matei.731.  
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Dorin Octavian Picioruș: Domnul 

George Matei este fostul meu coleg de 
facultate...actualmente tenor la Operetă. 

Dorin Octavian Picioruș: M-am bucu- 
rat că întâlnirea noastră...a fost un 
eveniment frumos, destins, colegial. 

George Matei: ieri – corul de muncă, 
azi – îmi place cum zâmbești.  

 
* 

 
Pe 20 octombrie 3012, Doina 

Bujeniță45 mi-a publicitat cartea abia 
editată: Vorbiri de Facebook (vol. 1).  

 
Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc 

frumos, doamnă Doina, pentru publici- 
tare! Cine vede pe altul...înseamnă că se 
vede și pe sine...Să ne fim aproape! 

 
* 

 
21 octombrie 2013. Dacă ieri vin- 

deam...ciorapi de damă iar azi mi-am făcut 
editură religioasă, ortodoxă, credeți că voi 
înțelege Ortodoxia ca pe numărul de la 
ciorapi? 

 
 
Olga Baștovoi: Ortodoxia este 

adevărul lui Hristos. 
Dorin Octavian Picioruș: Diseară... 

dacă mai am putere...mai vorbim, doamnă 

                                                 
45 Idem: https://www.facebook.com/doina.bujenita.  
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Olga! Până atunci scrieți-mi cu ciorapii de 
damă...  

Dorin Octavian Picioruș: Nimic? 
Dorin Octavian Picioruș: Credeam că 

până acum mi-ați scris aici sute de opinii 
despre ciorapii de damă, doamnă Olga, și 
chiar întrebări. Spre exemplu: Dacă 
femeile ortodoxe poartă ciorapi de damă. 
Cine poate să-i poarte? De ce să nu-i 
poarte? Cine vinde carte ortodoxă? Cât 
costă cartea? Dacă cartea nu e bună de ce 
se mai publică? Dacă se publică de ce n-o 
mai citește nimeni? Dumneavoastră, 

nimic-nimic?!!!  
Olga Baștovoi: Poate, pentru că am 

ajuns aproape de capătul întrebărilor? 
Olga Baștovoi: Ştiţi care este 

întrebarea care mă preocupă cel mai mult? 
Olga Baștovoi: Doamne, ce să mă 

[mai] gândesc acum? 
Olga Baștovoi: De ce să nu poarte 

femeile ortodoxe ciorapi de damă? 
Olga Baștovoi: Ortodoxia înseamnă 

să gândim frumos, nu să ne îmbrăcăm urât.  
Dorin Octavian Picioruș: Să gândim 

frumos: bravo, doamnă Olga! Dumnea- 
voastră gândiți frumos...eu mai puțin... 

Dorin Octavian Picioruș: Și trebuie să 
poarte ciorapi cu motive florale seducă- 
toare sau smerite? 

Dorin Octavian Picioruș: Dar orto- 
doxele pot să-și dea poze sexy pe 
Facebook?   

Dorin Octavian Picioruș: Adică...să li 
se vadă caracterul...dar nu numai...   
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Dorin Octavian Picioruș: Bărbații pot 
să fie „sexy” pe Facebook?   

Dorin Octavian Picioruș: Sau 
măcar...„domni”?   

Dorin Octavian Picioruș: O, unde 
sunteți pasăre vorbitoare a nopții, care, 
prin cuvinte puține să spuneți multe și 
prin multe și mai multe?!!! 

Dorin Octavian Picioruș: Doamnă 
Olga Baştovoi, mi-e foarte dor de-o vorbă 
cu dumneavoastră!  

Olga Baștovoi: Atât de multe 
întrebări! 

Dorin Octavian Picioruș: Da, foarte 
multe... 

Olga Baștovoi: Dar, dacă gândim 
frumos suntem liberi. 

Dorin Octavian Picioruș: Adevărat! 
Dar eu, ca femeie, pot să dau poze sexy pe 
Facebook? Femeie ortodoxă...   

Olga Baștovoi: Dacă cred[eți] că e 
bine, da. 

Dorin Octavian Picioruș: De ce? Ca să 
mă vadă lumea cât de frumoasă sunt, nu?  

Olga Baștovoi: A, nu am înţeles 
întrebarea. Este bine să vadă lumea cât de 
frumoși suntem, dar în limitele decenţei. 

Dorin Octavian Picioruș: Deci 
decente...nu super-sexy!  

Olga Baștovoi: Depăşind aceste 
limite, arătăm, de fapt, cât de urâţi 
suntem, pentru cine are ochi să vadă. 

Dorin Octavian Picioruș: Numai că 
eu am văzut că ortodoxele, pe net, sunt 
adesea mai...decoltate... 
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Dorin Octavian Picioruș: Dumnea- 
voastră sunteți doamnă serioasă...dar se 
mai practică...Ce le sfătuiți?  

Olga Baștovoi: Ei, eu cred că mai este 
vorba şi de altceva. Suntem multe 
ortodoxe care încă nu am înţeles tot ce 
trebuie despre ortodoxie, dar vom înţelege.  

Dorin Octavian Picioruș: E adevărat 
și asta... 

Olga Baștovoi: Ne şlefuieşte Cuvântul 
până la desăvârşire. 

Dorin Octavian Picioruș: Adevărat! 
Dorin Octavian Picioruș: Eu cred însă 

că e și un fel „de întrecere” a femeilor de la 
Biserică cu femeile de lume. Care pe care...  

Olga Baștovoi: Nu cred că ortodoxele 
gândesc aşa, oricât ar fi de începătoare.  

Dorin Octavian Picioruș: Eu am 
experiență cu ortodoxele astea...și cu cele 
duse...și cu cele neduse la Biserică...d-aia 
zic că e un fel de „întrecere sportivă” între 
ele.  

Olga Baștovoi: Dar, în ce priveşte 
cărţile ortodoxe, eu sunt cam nedumerită 
de mulţimea de cărţi ortodoxe editate în 
ultimii ani. Nu credeţi că s-au editat prea 
multe?  

Olga Baștovoi: Poate, cele neduse la 
biserică. 

Dorin Octavian Picioruș: Sunt enorm 
de puține...pe lângă comoara Tradiției 
Bisericii.  

Dorin Octavian Picioruș: Nu! Cele de 
la Biserică vor să le copieze și să le întreacă 
pe cele din lume...în lucrurile exterioare.   
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Olga Baștovoi: Nu cred ce spuneţi 
despre femei, în cazul de faţă, dar, despre 
cărţi, da. Nu m-am gândit la asta şi ştiu că 
e bine ca oamenii să scrie cărţi bune.  

Dorin Octavian Picioruș: Aveți o 
părere prea bună despre femeile care vin la 
Biserică... 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că vă 
uitați la aparențele lor...și nu la sufletul lor. 

Olga Baștovoi: Mă gândeam doar la 
ortodoxele adevărate.  

Dorin Octavian Picioruș: Eu am 
vorbit despre toate...nu despre adevărate 

sau false... 
Dorin Octavian Picioruș: Ce culte 

aveți în localitate?  
Olga Baștovoi: Ortodox şi 

penticostal. 
Dorin Octavian Picioruș: Și femeile 

penticostale se îmbracă mai evlavios decât 
cele ortodoxe?   

Olga Baștovoi: Nu le ştiu, dar nu e 
nicio deosebire. Vreau să vă spun însă 
altceva, ce mă nedumereşte.  

Dorin Octavian Picioruș: Spuneți! 
Olga Baștovoi: Nu ştiu cum să vă 

spun mai bine.  
Dorin Octavian Picioruș: Spuneți 

oricum...   
Olga Baștovoi: Ştiu o ortodoxă pe 

care dacă aş judeca-o după felul în care se 
îmbracă nu aş crede că este cu adevărat 
ortodoxă, dar, ca prin minune, am 
descoperit că este o ortodoxă cu mari 
daruri duhovniceşti.  
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Dorin Octavian Picioruș: Vă cred...  
Dorin Octavian Picioruș: Mulți 

oameni imenși se ascund...într-un anoni- 
mat incredibil.   

Olga Baștovoi: Cu voie? Cu bună 
ştiinţă? 

Olga Baștovoi: Doar ca să se ascundă?  
Dorin Octavian Picioruș: Da, cu bună 

știință!  
Dorin Octavian Picioruș: Unii se 

ascund...pe alții nu-i vede nimeni.  
Olga Baștovoi: De ce?  
Dorin Octavian Picioruș: Cei care se 

ascund și-au ales asta, pe cei pe care nu-i 
vede lumea...nu-i vede de păcătoși ce sunt.  

Dorin Octavian Picioruș: Lumea 
păcătoasă...nu-i vede pe Sfinți...asta am 
spus supra.  

Olga Baștovoi: Nu înţeleg, deşi am 
mai citit şi eu despre nebuni ai lui Hristos.  

Dorin Octavian Picioruș: Nu m-am 
referit aici la nebunia dumnezeiască...ci la 
oameni Sfinți...pe care nu-i înțelege orice 
om, pentru că e nevoie de multă teologie 
și sfințenie ca să îi observi lângă tine, la 
slujbe. Îi vezi, sunt lângă tine, dar nu-i 
înțelegi!  

Dorin Octavian Picioruș: Credeți că 
dacă v-ați fi întâlnit cu Părintele 
Stăniloae46, pe stradă...ați fi intuit că a 
scris și tradus atât?  

Olga Baștovoi:  

                                                 
46 A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/cv-pr-prof-acad-
dr-dumitru-staniloae/.  
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Asta cred că am reuşit să înţeleg cât 
de cât, deşi, cu toate că aş şti despre un 
om că e sfânt, tot aş fi în stare să îl judec 
pe nedrept. Dar nu reuşesc deloc să înţeleg 
cum gândesc nebunii lui Hristos. 

Dorin Octavian Picioruș: Cum gân- 
desc e simplu: își ascund harismele sub 
giumbușlâcuri, care nu-i caracterizează... 
pentru ca nimeni să nu se prindă cine sunt.  

Olga Baștovoi: Nu ştiu, dar, măcar, aş 
fi crezut că este ortodox, bănuiesc. 

Dorin Octavian Picioruș: Eu cred că 
dacă l-ați fi văzut pe Părintele Stăni- 

loae...ați fi văzut doar un bărbat cu ceva 
barbă, înalt și cu pălărie...   

Olga Baștovoi: Asta am înţeles, dar 
nu am înţeles de ce vor să se ascundă. 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru ca să 
nu îi deranjeze oamenii cu întrebări 
prostești.   

Olga Baștovoi: Asta nu ştiam. Păi, 
asta nu ar însemna că dispreţuiesc 
oamenii?  

Dorin Octavian Picioruș:  
Nu! Înseamnă că prețuiesc mai mult 

convorbirea cu Dumnezeu și în fața Lui se 
roagă pentru lume.  

Olga Baștovoi: Eu nu sunt de acord 
cu asta. 

Dorin Octavian Picioruș: Fiecare 
înțelege pe măsura sa.  

Olga Baștovoi:  
Şi nici cu nerecunoaşterea chipului 

lui Dumnezeu în oameni.   
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Dorin Octavian Picioruș: Păi ei, 
Sfinții nebuni pentru Dumnezeu, știu 
foarte profund ce e chipul lui Dumnezeu 
din om dar că, mai prețioasă, e 
asemănarea cu Dumnezeu. Adică ducerea 
chipului la îndumnezeire.  

Olga Baștovoi: Atunci când omul îl 
iubeşte pe Dumnezeu cu adevărat, orice ar 
face este vorbire cu Dumnezeu, sfântă 
liturghie.  

Dorin Octavian Picioruș: Asta e doar 
o frază...până nu o vezi împlinită în cineva.  

Olga Baștovoi: Dacă Dumnezeu ar 

vrea să vorbim doar cu El, ne-ar lua în Cer 
pentru că ştie că şi noi asta ne dorim cel 
mai mult.  

Dorin Octavian Picioruș: Dumnezeu 
ne învață aici cum să vorbim cu El...ca să 
vorbim și mai intens în cer.  

Olga Baștovoi: Atunci când Duhul îţi 
spune că orice ai face Îl iubeşti, nu mai 
este doar [o] frază. 

Dorin Octavian Picioruș: Duhul Sfânt 
nu îți va spune niciodată că...Îl iubești... 
orice ai face tu.   

Olga Baștovoi: Eu şi acum cred că El 
mi-a spus. 

Dorin Octavian Picioruș: Ce?  
Olga Baștovoi: Că orice aş face Îl 

iubesc.  
Dorin Octavian Picioruș: E un alt duh 

care spune asta!   
Olga Baștovoi: De ce credeţi asta? 
Dorin Octavian Picioruș:  
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Dacă dumneavoastră mințiți, curviți, 
înșelați...prin astea nu Îl iubiți pe Dumne- 
zeu! 

Olga Baștovoi: Dacă. 
Dorin Octavian Picioruș: O condi- 

țională, da, dacă!  
Olga Baștovoi: "... şi atunci Adevărul 

vă va face [li]beri şi liberi veţi fi" 
Dorin Octavian Picioruș: Liberi de 

ce?   
Olga Baștovoi: Dumneavoastră cum 

v-a spus? "Eşti liber"?  
Dorin Octavian Picioruș: Mie nu mi-a 

spus nimeni că sunt...liber... 
Olga Baștovoi: Nu!   
Dorin Octavian Picioruș: Sunt robit 

de patimi și de neștiință multă. 
Olga Baștovoi: Nu vă cred.   
Dorin Octavian Picioruș: E un adevăr 

crunt!  
Dorin Octavian Picioruș: De toate 

patimile și de multă neștiință.  
Dorin Octavian Picioruș: Însă, în 

același timp, simt din plin în mine harul lui 
Dumnezeu care mă îndeamnă să mă 
eliberez de ele...  

Olga Baștovoi: Eu cred că a fi liber 
înseamnă a nu pierde bucuria comuniunii 
cu Dumnezeu. 

Dorin Octavian Picioruș: E o parte 
din răspuns...  

Olga Baștovoi: Daţi dumneavoastră  
răspunsul, vă rog!  

Dorin Octavian Picioruș: Vi-l dau 
altădată, când voi simți să fac asta. 
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Dorin Octavian Picioruș: Răspunsul 
trebuie să vină de la sine...  

Olga Baștovoi: Da. 
Dorin Octavian Picioruș: La fel ca 

discuția de acum. 
Dorin Octavian Picioruș: Ce e 

planificat e...caduc...   
Dorin Octavian Picioruș: Însă 

libertatea reală...e cea  duhovnicească...cea 
care vine în urma curățirii de patimi, a 
contemplării și a vederilor dumnezeiești.  

Dorin Octavian Picioruș: Noi avem, 
cu creșterea în vârstă, libertatea de a 

alege...dar nu libertate interioară față de 
patimi. Pe ultima o primim ca dar de la 
Dumnezeu, prin eforturile noastre 
ascetice.  

Olga Baștovoi: Libertatea de a alege 
este limitată, totuşi. Cine poate să nu 
moară când vrea Dumnezeu, cu mici 
excepţii, desigur. 

Dorin Octavian Picioruș: Libertatea 
de a alege e nelimitată.   

Olga Baștovoi: Sau cine nu poate avea 
fel şi fel de necazuri când Dumnezeu vrea 
să le aibă?  

Olga Baștovoi: Păi, poate omul să își 
aleagă ziua morţii, de exemplu?  

Dorin Octavian Picioruș: Necazurile 
nu țin de alegere! Alegerea ține de voință...  

Dorin Octavian Picioruș: Nu noi ne 
alegem ziua morții! Alegerea ține de ce 
vreau să fac în viață...  

Olga Baștovoi: Da.  
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Dorin Octavian Picioruș: Da, la care 
dintre ele?  

Olga Baștovoi: La ultima.   
Dorin Octavian Picioruș: Sfântul 

Maxim Mărturisitorul distinge între voința 
firească și voința gnomică.  

Dorin Octavian Picioruș: Voința 
firească e ce vrea trupul și sufletul să facă. 
Avem nevoie de a mânca, a bea, a 
cunoaște etc. 

Dorin Octavian Picioruș: Voința 
gnomică e cum aleg eu. Aleg verde și nu 
roșu. O aleg pe Olga și nu pe Savatie, aleg 

să spun una și nu alta.  
Olga Baștovoi: Iar cealaltă?  
Olga Baștovoi: Deci ce înseamnă că 

Dumnezeu respectă voinţa omului?  
Dorin Octavian Picioruș: Îi respectă 

alegerile gnomice. 
Dorin Octavian Picioruș: Adică cele 

pe care mintea lui le-a socotit că sunt bune 
sau rele. 

Dorin Octavian Picioruș: Tocmai de 
aceea când vorbim de umanitatea asumată 
de Domnul din Pururea Fecioară Maria 
vorbim de un trup care avea afecte 
naturale, adică voință naturală.  

Olga Baștovoi: Înţeleg. Eu îmi doresc 
să vrem doar ce vrea şi El. 

Dorin Octavian Picioruș: Dar nu și 
voință gnomică.  

Olga Baștovoi: Aceasta este o dorinţa 
gnomică?  

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că 
umanitatea lui Hristos a dorit ce a dorit și 
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dumnezeirea Lui, datorită unității ipostati- 
ce. 

Dorin Octavian Picioruș: Da! A dori 
binele lui Hristos înseamnă a alege cu 
mintea ta. 

Olga Baștovoi: Şi m-am gândit că 
fiecare om care a zis măcar odată cu 
credinţă adevărată "Doamne!", de fapt, a 
ales pentru totdeauna pe Dumnezeu.  

Dorin Octavian Picioruș: Nu, nu L-a 
ales! Dacă L-ar fi ales...nu ar mai fi 
păcătuit...  

Olga Baștovoi: Aşa se şi explică, cred, 

că Hristos ne-a spus în Biblie, despre aceia 
care îi vor chema numele, că se vor 
mântui.  

Dorin Octavian Picioruș: Care vor 
chema numele Lui tot timpul...nu odată în 
viață!  

Olga Baștovoi: Pentru că acela care îl 
zice o dată cu credinţă adevărată, va zice 
de câte ori tebuie. 

Dorin Octavian Picioruș: Nu e 
adevărat! Omul cade adesea în păcate...și 
nu e de ajuns nicio dată, nici de o mie de 
ori...ci continuu...   

Dorin Octavian Picioruș: A-ți expri- 
ma libertatea de a-L alege pe Dumnezeu 
înseamnă a-L chema continuu și a te 
raporta continuu la El.  

Olga Baștovoi: Pentru cei curaţi, 
toate sunt curate, deci Dumnezeu nu 
priveşte omul ca pe un păcătos. Sfinţii 
Părinţi spun că Dumnezeu adoră omul. M-
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am întrebat cum se poate şi am găsit şi un 
răspuns.  

Olga Baștovoi: Tatăl iubitor ia asupra 
sa păcatele copiilor.  

Dorin Octavian Picioruș: De unde ați 
învățat atâtea fraze nemestecate, doamnă 
Olga?!  

Dorin Octavian Picioruș: La noi 
mântuirea nu se trăiește fără efort! 

Dorin Octavian Picioruș: Și de când 
adoră Dumnezeu...omul păcătos?   

Olga Baștovoi: Unde am zis eu că se 
trăieşte mântuirea fără efort?  

Dorin Octavian Picioruș: Asta 
înseamnă: Părintele ia asupra Sa păcatele 
fiilor...adică ne mângâie pe cap și „ne 
mântuiește” protestant.  

Olga Baștovoi: Nu cred că asta 
înseamnă. Cât efort trebuie să facem până 
să ajungem să credem, măcar, asta?  

Dorin Octavian Picioruș: Toată viața! 
Olga Baștovoi: Păi, vedeţi?   
Dorin Octavian Picioruș: Și pe 

măsura efortului mare...simțim și încrede- 
rea în Dumnezeu tot mai mult. Certitu- 
dine a înfierii și a intimității cu El.  

Olga Baștovoi: Da. 
Dorin Octavian Picioruș: Dar certitu- 

dinea o primim din harul lui Dumnezeu, 
care vine în multul nostru efort și nu de la 
efortul nostru.   

Olga Baștovoi: Iar efortul creşte pe 
măsura dragostei pe care o dorim. 

Olga Baștovoi: Da.  
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Dorin Octavian Picioruș: Nu! 
Dragostea crește din multul nostru efort 
pentru virtute.  

Olga Baștovoi: Dragostea creşte din 
multul nostru efort pentru virtute, dar şi 
încercările se înmulţesc şi, deci şi efortul 
creşte, pe măsura dragostei la care 
Dumnezeu ştie că vrem să ajungem, cu 
ştiinţă sau, poate, cu neştiinţă.  

Dorin Octavian Picioruș: E timpul să 
plec, din păcate. Noapte bună! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțu- 
mim cu drag pentru toate.   

Olga Baștovoi: Noapte bună! 
Olga Baștovoi: Blagosloviţi!  
Olga Baștovoi: La fel şi eu! 
Dorin Octavian Picioruș: Dumnezeul 

nostru, cu pacea Sa, să vă umple de iubire 
sfântă, acum și pururea și în vecii vecilor!  

Olga Baștovoi: Amin. 
Olga Baștovoi: Să ne trăiţi, părinte!  
 

* 
 

22 octombrie 2013. Eu îl iubesc pe 
domnul Andrei Pleșu. Iată modul în care îl 
iubesc eu:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/10/22/istorie-4-37/. Dumneavoastră cum îl 
iubiți? 

 
Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc, 

doamnă Olga, pentru discuțiile de aseară 
și alaltăseară. O bucurie... 
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Dorin Octavian Picioruș: Gabi Toia47 
înseamnă bărbat sau femeie? Îmi cer 
scuze...N-am înțeles acest lucru. 

 
* 

22 octombrie 2013. Legat, pentru 
prima dată, cu Facebookul la Wordpress, 
am făcut un comentariu, tot pentru prima 
dată pe blogul acesta, la un articol al lui 
Laurențiu Dumitru.  

La articolul de aici:  
http://sfantulmunteathos.wordpress.

com/2013/10/22/icoana-diptic-cu-cuviosii-

siluan-athonitul-si-sofronie-de-la-essex-
de-vanzare/.  

Unde autorul spusese că Icoanele 
celor doi Sfinți fuseseră vândute deja cu 
950 de lei.  

 

 
 
Comentariul meu e acesta:  
 
Vedeți, domnule Laurențiu Dumitru, 

că din vânzări de obiecte bisericești și din 

pelerinaje se trăiește mai bine decât din 
scris? (cu totul…în imaginea următoare) 

 
                                                 

47 A se vedea:  
https://www.facebook.com/gabi.toia.1.  
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Comentariul meu nu a fost acceptat. 
Trebuia să fie al doilea. L-a șters și i-a 
răspuns altuia:   

 

 
 
* 

22 octombrie 2013. Am comentat la 
noua pagină personală, de pe Facebook, a 
Părintelui Eugen Tănăsescu48:  

 

 
                                                 

48 A se vedea:  

https://www.facebook.com/pages/Preotul-Eugen-
T%C4%83n%C4%83sescu/227864897378416. 
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Preot Eugen Tănăsescu: mulțumesc 

tuturor 
Dorin Octavian Picioruș: Dar nu e 

bine, Părinte Eugen! De ce ne mulțumiți? 
Ce, noi facem lucruri pe „măsura 
dumneavoastră”? Noi suntem niște pierză- 
tori de timp pe aici, prin online...pe când 
dumneavoastră sunteți un glas radiofonic, 
o prezență vizuală, un om al cetății, un 
purtător de cuvânt al Bisericii, un soț 
model, un preot devotat, un om ca nimeni 
altul. Vă rog să vă retrageți mulțumirile și 

să ne înjurați copios pe toți! 
Preot Eugen Tănăsescu: atunci…la 

muncă ortodocșilor!  
Dorin Octavian Picioruș: Da, la sapă 

de lemn! 
Preot Eugen Tănăsescu: egzistă și 

munci telectuale bre părinte :))   
Dorin Octavian Picioruș: Da, 

una...două... 
Dorin Octavian Picioruș: Dar cred că 

diseară, la treaba cu preoții la miting...iese 
scântei...  

Preot Eugen Tănăsescu: avem alt 
subiect  

Preot Eugen Tănăsescu: aia a fost 
aseară  

Dorin Octavian Picioruș: Scuze...Care 
e cel de azi? 
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Dorin Octavian Picioruș: Chevron, 
știu... 

Dorin Octavian Picioruș: Le-am 
încurcat...doar puțin... 

Preot Eugen Tănăsescu: niet  
Dorin Octavian Picioruș: Nici asta?!! 
Preot Eugen Tănăsescu: no way 
Dorin Octavian Picioruș: Atunci care 

e întrebarea nopții?  
Preot Eugen Tănăsescu: surpriză...la 

ora 18 alegem subiectul 
Preot Eugen Tănăsescu: așteptăm să 

se încheie ziua  

Dorin Octavian Picioruș: Așteptăm 
cu nerăbdare... 

Dorin Octavian Picioruș: Pe cine să-l 
rugăm...să vă dea subiectul? 

Preot Eugen Tănăsescu: pe ni- 
meni...eu ma sfătui[esc] cu producătorul și 
amândoi decidem   

Dorin Octavian Picioruș: Nu, zic să 
apelăm la Băsescu, la opinia publică, la 
societatea civilă? 

Dorin Octavian Picioruș: Să facă 
cineva vreo boroboață...și să o mediati- 
zați...   

Preot Eugen Tănăsescu: Băsescu să se 
ducă la TV-[ul] lui  

Dorin Octavian Picioruș: E adevărat! 
E om constant... 

Dorin Octavian Picioruș: Merge 
numai unde trebuie... 

Dorin Octavian Picioruș: Vă dorim 
idei multe și surprize și mai multe!  
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* 
 

22 octombrie 2013. Predică despre cei 
care râd...și râsul nu-i ajută la nimic. A se 
vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/10/22/predica-la-duminica-a-24-a-dupa-
rusalii-2013/.  

 
Olga Baștovoi: Părinte drag, ajung 

predicile Sfinţiei Voastre la oamenii care 
au nevoie de ele? Pentru sufletul meu ele 
sunt dintre cele mai frumoase şi sufletul 

meu are nevoie să le împărtăşească cu toţi 
oamenii. 

Mariana Morar: Amin!  
Dorin Octavian Picioruș: Doamnă 

Olga, numai minciuni spuneți! Numai 
ipocrizii. De când scriu eu predici? Eu le 
fur...de la teologi „consacrați”, iată, ca 
Părintele Savatie, de la mulți ierarhi, 
preoți și credincioși ai noștri, care le scriu 
ei pe undeva...iar eu mă duc și le fur și vi le 
spun dumneavoastră „ca să vă impresio- 
nez”.  

Olga Baștovoi: Pe asta de la cine aţi 
furat-o? 

Dorin Octavian Picioruș: De la o 
creștină frumoasă, cu ochi negri... 

Olga Baștovoi: Aşa creştină, mai da. 
Dorin Octavian Picioruș: Cunosc 

creștine frumoase, nu? 
Olga Baștovoi: Ce femeie nu e 

frumoasă în ochii celor care gândesc 
frumos? 
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Dorin Octavian Picioruș: Iar începeți 
cu ipocrizii?!   

Olga Baștovoi: Cunoaşteţi femei 
urâte? 

Dorin Octavian Picioruș: Câteva 
milioane... 

Dorin Octavian Picioruș: Urâte 
foc...nu așa... 

Dorin Octavian Picioruș: Urâte...dar 
drăguțe... 

Olga Baștovoi: Aţi spus vreuneia că e 
urâtă? 

Dorin Octavian Picioruș: Adesea...  

Olga Baștovoi: De ce? 
Dorin Octavian Picioruș: De sinceri- 

tate. D-aia nu mă iubește nimeni...  
Olga Baștovoi: Păi, cine nu iubeşte 

oamenii sinceri? 
Olga Baștovoi: Eu vă iubesc. 
Olga Baștovoi: Dar, eu cred că iubesc 

toţi oamenii. Pe dumneavoastră însă, vă şi 
admir mult. 

Dorin Octavian Picioruș: Eu nu vă 
iubesc și nici nu vă admir. Eu mă rog 
pentru dumneavoastră!  

Dorin Octavian Picioruș: Și asta 
pentru că dumneavoastră sunteți un mare 
filosof. 

Dorin Octavian Picioruș: Poate că mă 
răzgândesc...Cine mai știe?! 

Dorin Octavian Picioruș: Că vorbeam 
ieri de femei „sexy”...Uitați, pentru mine, 
Iuliana Tudor  

(a se vedea:  
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https://www.facebook.com/iulianatu
dorofficial) este o frumusețe fără 
lubricitate. Adică nu are nevoie să își 
arate...să își scoată...să își pună în 
evidență...pentru că ea e frumoasă în sine.  

O femeie frumoasă și, în același timp, 
impunătoare.  

Dar dacă nu ești frumoasă...frumoasă 
de la Dumnezeu...retușurile îți scot în 
evidență complexele și urâțenia interioară. 

 

 
 
Dorin Octavian Picioruș: De aceea, 

„mai puțin frumoasă” nu e un handicap! 
Devine „un handicap” când faci tot 
posibilul să scapi de ceea ce ești...în loc să 
faci, în tine însăți, un rai.  

Dorin Octavian Picioruș: A fi „sexy” 
înseamnă a te reduce la ce vede omul și la 
ce poftește el în mod pătimaș. Adică a-ți 
nega interiorul. Bineînțeles că omul se va 
excita dacă tu stai „sexy” sau „goală”.  

Însă prin asta...el nu află nimic despre 
tine...și nici tu despre el.  

Ca să afli despre el...și ca cineva să 
aibă sentimente profunde față de 
tine...trebuie să îi arăți adâncul tău, 
lucrurile pentru care meriți să fii iubită, 
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apreciată, dorită...resimțită ca fiind de 
neînlocuit. 

Dorin Octavian Picioruș: Așa că 
iubirea...vine din apropiere, din confesiu- 
nea de sentimente, de crezuri, din lucruri 
făcute împreună, din suferințe și bucurii 
trăite împreună...și nu doar din partide de 
sex. Dacă doar sexul vă leagă...nu vă leagă 
decât patima! Ca să fie iubire...trebuie să 
fie mult adevăr între cei doi parteneri, 
între el și ea.   

Dorin Octavian Picioruș: Întrebare 
pentru toată lumea: alteritatea poate să 

îmi impună respect? Adică tu ești 
homosexual, musulman sau ateu și îmi 
ceri mie să îți accept alteritatea. Adică 
faptul că tu „ești altfel decât mine”. Dar 
dacă eu accept că ești altul, așa cum accept 
că lângă mine e un copac, o casă, altcineva, 
poți să îmi ceri...și să te apreciez și să te 
iubesc pentru că ești altul decât 
mine...când eu nu vreau să fiu ca tine? 

Dorin Octavian Picioruș:  
Numai bine, doamnă Irina Popa: 

https://www.facebook.com/popa.irina.201
3.   

Otilia Baștovoi: M-am gândit mult la 
faptul că Dumnezeu le dă unor oameni 
mai multă frumuseţe fizică decât altora, 
dar, am observat şi că mulţi oameni foarte 
frumoşi fizic au avut parte de mai multă 
nefericire, din alte puncte de vedere, decât 
ceilalţi. Dumnezeu chiar ne dă ce ne este 
mai de folos pentru mântuire. 
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Dorin Octavian Picioruș: E adevărat: 
Dumnezeu ne dă ceea ce ne trebuie în mod 
real!  

 
* 
 

24 octombrie 2013. Pelerinul e „un 
rătăcitor cu ochii” pe unde merge...sau un 
om care vede locurile „pe măsura” 
cunoștințelor sale teologice și a evlaviei 
sale? Altfel spus: pleacă bou și devine 
Înger, adică se folosește, devine altul 
sau...e doar într-o mică plimbărică, într-o 

mică relaxare de vacanță sau de uichend? 
 
Adrian Ani-Endira Serghiescu49:  
Părinte am plecat spre România din 

Italia, ne puteți trimite rugăciunea călăto- 
rului. Vă mulțumim. 

Dorin Octavian Picioruș: Domnule 
Adrian, orice rugăciune spusă din toată 
ființa către Dumnezeu...este o rugăciune 
care vă umple și care călătorește cu 
dumneavoastră! Drum bun! 

Adrian Ani-Endira Serghiescu: Mul- 
țumim, Părinte.  

Dorin Octavian Picioruș: Ce vedeți pe 
geam? Geamul autocarului sau al 
avionului...  

Dorin Octavian Picioruș: Dacă nu 
vedeți nimic...înseamnă că nu v-ați rugat 
cum trebuie... 

Olga Baștovoi:  

                                                 
49 A se vedea:  
https://www.facebook.com/adrian.serghiescu.  
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Eu mă gândeam că pelerinii sunt 
oameni care atât ard de dragostea lui 
Dumnezeu încât fug spre locurile care 
sunt mai încărcate de trăirea sfinţeniei. 

Dorin Octavian Picioruș: Problema e 
asta: vin de acolo, din pelerinaj, doar plini 
de sentimente, de bucurie, de încân- 
tare...sau și cu contemplații, reflecții, 
proiecte de studiu? Sentimentalizarea 
excesivă nu înseamnă evlavie ci o parte a 
evlaviei. Omul în întregime trebuie să se 
exprime ca om al evlaviei și nu doar 
iubirea lui pentru Sfinți. 

Dorin Octavian Picioruș: Cred că 
dumneavoastră, doamnă Olga, suferiți de 
excesul de sentimentalism. Care e foarte 
dăunător, atunci când începeți să judecați 
oamenii doar după ce vă place și nu vă 
place...și nu și după ce gândește și face 
omul. 

Olga Baștovoi: Ei, bine ar fi să avem 
fericirea de a trăi cât mai deplin atu[n]ci 
când mergem în pelerinaje, dar eu aştept 
ca fericirea asta să o avem oricând şi 
oriunde se poate. 

 
* 

 
25 octombrie 2013. Ce înseamnă „să te 

ratezi”? Înseamnă să nu îți descoperi 
potențele, să nu îți împlinești vocația, să 
nu faci cât poți sau să fii exclus din 
sistemul social, din prim-planul societății?  

E ratat un om care nu e băgat în 
seamă de sistem sau e ratat omul care nu 
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se împlinește interior, oriunde ar fi el 
poziționat în societate? Mai pe scurt: 
ratarea ține de mine sau de societatea în 
care trăiesc? 

 
Dorin Octavian Picioruș: Deci, la 

problema ratării, stați bine...N-aveți pro- 
bleme cu ea...n-o discutați! Sau vă lovește 
în plin...și nu vreți s-o admiteți. Să găsim o 
altă problematică atunci!  

Spre exemplu: pe cine dau vina 
oamenii când...nu le merge bine în 
căsătorie? E de vină soțul...sau soția, cu 

precădere, în cazul divorțurilor? Copiii au 
vreo vină în certuri...și despărțiri sau ei 
sunt niște „îngeri”?  

Dorin Octavian Picioruș:  
Dumneavoastră pe cine dați vina... 

când vă simțiți „mai puțin pregătiți” 
pentru viață și istorie?   

Dorin Octavian Picioruș: Ce îmi plac 
tăcerile de Facebook! Parcă sunt niște 
reclame proaste...pe care nimeni nu le 
vizionează50.  

Olga Baștovoi: E ratat omul care nu 
se împlinește interior, oriunde ar fi el 
poziționat în societate. 

Dorin Octavian Picioruș: Corect!  
Dorin Octavian Picioruș: Și vă simțiți 

„o ratată” sau „o formidabilă”?  
Dorin Octavian Picioruș: Eu zic că...o 

complexă...O femeie complexă...și inimita- 
bilă.   

                                                 
50 Și am mai scos dintre „prieteni” câțiva tăcuți 

notorii...cărora nu le-am simțit deloc prezența.  
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Olga Baștovoi: Ratată din punctul de 
vedere al societăţii. 

Dorin Octavian Picioruș: Care so- 
cietate: comunistă sau capitalistă?  

Olga Baștovoi: Oricare.   
Dorin Octavian Picioruș: Mâine faceți 

și dumneavoastră colivă pentru cineva?  
Olga Baștovoi: Duc şi eu.  
Dorin Octavian Picioruș: Foarte bine! 

De-aia îmi plac mie femeile credincioase: 
că țin minte ce trebuie!  

Dorin Octavian Picioruș: Că dacă n-
ar ține minte...s-ar face pe morminte 

ditamai coclaurile...  
Dorin Octavian Picioruș: Ce mai 

citiți?   
Olga Baștovoi: Despre Părintele 

Arsenie Boca. 
Dorin Octavian Picioruș: Ce?  
Olga Baștovoi: Relatări de ale 

oamenilor care l-au întâlnit. 
Dorin Octavian Picioruș: Am 

înțeles...Foarte bine! 
Olga Baștovoi: Mergeţi la FILIT? 
Dorin Octavian Picioruș: Adică stați 

cablată la surse. 
Dorin Octavian Picioruș: Ce e „Filit”?  
Olga Baștovoi: Chiar nu ştiţi? 
Dorin Octavian Picioruș: Nu! Îmi cer 

scuze... 
Olga Baștovoi: Nu-mi vine să cred, 

dar vă spun, totuşi. Festivalul internațional 
de literatură și traducere de la Iași.  

Dorin Octavian Picioruș: Oau...Nu 
știam!   

98



Olga Baștovoi: De ce?  
Dorin Octavian Picioruș: Nu știam de 

el...iar eu sunt preot sărac...n-am bani...   
Olga Baștovoi: Ca să mergeţi la Iaşi?  
Dorin Octavian Picioruș: Da, n-am 

bani să merg la Iași...și nici nu îmi 
permit...prea multe...  

Olga Baștovoi: Dar, dacă aţi fi avut, 
de ce v-aţi fi dus?  

Dorin Octavian Picioruș: Și dacă aș fi 
avut...nu m-aș fi dus...pentru că nu am fost 
invitat...  

Olga Baștovoi: De ce credeţi că nu aţi 

fost invitat? 
Dorin Octavian Picioruș: Pentru că 

nu fac parte „din sistem”. 
Olga Baștovoi: De ce nu faceţi parte?  
Dorin Octavian Picioruș: Din lipsă de 

oportunism...  
Olga Baștovoi: Cei care s-au dus sunt 

oportunişti? 
Dorin Octavian Picioruș: Festivalul, 

premiul, distincția, recunoașterea lui X sau 
Y nu mă fac „mai scriitor” și nici „mai 
traducător”.  

Dorin Octavian Picioruș: Nu știu cine 
s-a dus sau nu...atâta timp cât de la 
dumneavoastră am aflat că evenimentul se 
petrece, are loc...  

Olga Baștovoi: Dar, mai cunoscut?  
Dorin Octavian Picioruș: Nici mai 

cunoscut! Doar în online mă poate 
cunoaște toată lumea...dacă mă publicitați 
dumneavoastră...  
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Olga Baștovoi: Dacă nu s-ar fi dus 
nimeni, nu ar fi fost păcat? 

Dorin Octavian Picioruș: Nu știu... 
Dorin Octavian Picioruș: Altă 

informație? 
Olga Baștovoi: Nici în online nu prea 

sunteţi cunoscut. Din câte mi-am dat eu 
seama, relaţiile on-line sunt tot ca şi cele 
off-line.  

Dorin Octavian Picioruș: Știți care e 
ratingul acestui an pe TPA? 

Olga Baștovoi: Nu. 
Dorin Octavian Picioruș: Peste 5 

milioane de vizite... 
Dorin Octavian Picioruș: Vizite 

directe...în afară de RSS, telefon mobil, 
tabletă... 

Olga Baștovoi: Impresionant, dar 
lipsa comentariilor este dezolantă.   

Dorin Octavian Picioruș: Vreți să îmi 
scriu și comentariile? 

Dorin Octavian Picioruș: Nu e de 
ajuns că mi le scriu aici? 

Dorin Octavian Picioruș: Lipsa 
comentariilor = ingratitudinea cititorilor 
mei. 

Olga Baștovoi: Vreau să văd dialoguri 
vii cu vizitatorii. 

Dorin Octavian Picioruș: Se pare că 
cititorii mei sunt necrofagi. Ei mănâncă 
doar articole și cărți...nu au nevoie de 
autorul operei.  

Dorin Octavian Picioruș: Dacă ați 
scrie cărți...n-ați mai avea snagă în 
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dumneavoastră ca să comentați. Ați cădea 
lată... 

Dorin Octavian Picioruș: Dumnea- 
voastră vorbiți așa pentru că sunteți... 
odihnită. Poate prea odihnită...  

Olga Baștovoi: Eu cred că acela care 
citeşte şi nu lasă un semn, dar semn 
adevărat, nu nişte cuvinte goale, ori e 
nesimţit, ori are încredere că sunteţi sigur 
de dragostea lui.  

Dorin Octavian Picioruș: Eu cred că 
nu comentează...pentru că nu vor să se 
vadă diferența. Între mine și ei...Adică din 

orgoliu...  
Olga Baștovoi: Atunci, mergeţi la 

culcare, vă rog! 
Dorin Octavian Picioruș: Ca și aici, de 

altfel.  
Dorin Octavian Picioruș: Mă culc, de 

obicei, când simt nevoia... 
Olga Baștovoi: Înseamnă că nu sunt 

în stare să se bucure de ce scrieţi şi, atunci, 
de ce vă mai citesc?  

Olga Baștovoi: Sunteţi sigur de 
dragostea multor oameni?  

Dorin Octavian Picioruș: Sunt sigur 
de invidia multor oameni. E o certitudine!  

Dorin Octavian Picioruș: Și de 
nesimțirea multora...O altă certitudine!   

Dorin Octavian Picioruș: Sunt bogat 
în experiențe „inestetice” cu oamenii.  

Dorin Octavian Picioruș: Lucru care, 
după cum se vede, nu mă face „un tocsun 
singuratic”...ca mulți alții. 

Olga Baștovoi: De ce să fiţi invidiat?  
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Dorin Octavian Picioruș: Degeaba... 
Dorin Octavian Picioruș: Invidia e o 

iubire exprimată prin ură.  
Olga Baștovoi: Adică, aş vrea să ştiu 

de ce cred oamenii că nu meritaţi ce 
meritaţi?   

Dorin Octavian Picioruș: Întrebați-i 
pe ei...și, în primul rând, pe dumnea- 
voastră!  

Dorin Octavian Picioruș: Întrebați-vă: 
Băi, Olga, eu înțeleg ceva din ce spune 
Părintele Dorin! 

Dorin Octavian Picioruș: Răspunsul 

meu e: nici 10%!  
Olga Baștovoi: Credeţi că nici eu nu 

înţeleg nimic?   
Dorin Octavian Picioruș: Da! 
Olga Baștovoi: De ce?   
Dorin Octavian Picioruș: Simplu! Nu 

aveți de-a face cu viața mea...cu ce fac...cu 
ce gândesc...cu ce trăiesc... 

Dorin Octavian Picioruș: Dumnea- 
voastră mă asimilați propriilor dumnea- 
voastră fantezii despre „viața ortodoxă”.  

Olga Baștovoi: Şi ce atunci, de ce să 
mai citească cineva ce scrieţi?  

Dorin Octavian Picioruș: Ca să se 
enerveze...  

Olga Baștovoi: Păi, eu nu mă enervez 
când vă citesc.  

Dorin Octavian Picioruș: Sau ca să le 
vină și lor idei să scrie cărți, teze 
doctorale...  

Dorin Octavian Picioruș: Eu vă ener- 
vez masiv...dar dumneavoastră, pentru că 

102



pozați în „înger”...nu vă puteți permite să 
vă autodivulgați...  

Olga Baștovoi: dacă m-aţi enerva 
masiv, nu aş mai intra la d[umnea]- 
v[oa]s[tră].  

Olga Baștovoi: Dar eu sunt aproape 
mereu încântată de ce[ea ce] scrieţi.  

Dorin Octavian Picioruș: E o per- 
versitate feminină ceea ce faceți: nu mă 
vreți...dar vă umplu de curiozitate...  

Dorin Octavian Picioruș: Mai 
sincer...ca orice bărbat pe care l-ați 
întâlnit, nu?!   

Olga Baștovoi: Ca niciunul, de fapt.  
Dorin Octavian Picioruș: Atunci sunt 

de-a dreptul cinic...  
Dorin Octavian Picioruș: Cinic de 

sincer... 
Olga Baștovoi: "Pozaţi" 
Olga Baștovoi: E la modă. 
Dorin Octavian Picioruș: Da, femeile 

se cred toate dive...  
Olga Baștovoi: Aşa cred şi eu. 
Dorin Octavian Picioruș: La unele nu 

le iese deloc...Iar la care le iese sunt „de 
vânzare”.  

Dorin Octavian Picioruș: Sunteți de 
vânzare?  

Olga Baștovoi: E cineva de vânzare? 
Iuda a fost de vânzare?  

Dorin Octavian Picioruș: Mulți abia 
așteaptă să se vândă...Deci e un sport și nu 
un lucru insular...  

Dorin Octavian Picioruș: I-ați spus 
Părintelui Savatie „cât de nesimțit” sunt?   
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Olga Baștovoi: Mă tem să nu mă 
vând. Şi frica asta o fi tot de la diavol?  

Dorin Octavian Picioruș: Probabil...  
Olga Baștovoi: Cred că vă cunoaşte 

mai bine ca mine. NU credeţi?  
Dorin Octavian Picioruș: Nu!  
Dorin Octavian Picioruș: Ca și 

dumneavoastră are o foarte bună părere 
despre „ce-și imaginează” el că aș fi eu. 

Olga Baștovoi: Eu nu cred că e aşa 
naiv.   

Dorin Octavian Picioruș: El nu e 
naiv...doar interesat. Vede doar...ceea ce 

are nevoie.  
Dorin Octavian Picioruș: El nu dă 

lucruri așa, ca mine, cu pogonul...ci cu 
lingura...pe bani.  

Olga Baștovoi: Şi ce are nevoie?  
Dorin Octavian Picioruș: Ca 

monah...și eu mă mir...la ce îi mai 
trebuie...lucruri, care n-ar trebui să-i 
trebuiască?  

Olga Baștovoi: Ca de exemplu?  
Dorin Octavian Picioruș: Bani, imagi- 

ne, influență...în loc să se dăruie non-stop 
pe toate canalele, în mod gratuit...  

Dorin Octavian Picioruș: Unde e 
exemplul bun...care vă face să-l exagerați în 
laude?  

Olga Baștovoi: Credeţi că nu s-a 
maturizat duhovniceşte?  

Dorin Octavian Picioruș: Nu! Doar a 
involuat duhovnicește... 
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Dorin Octavian Picioruș: Dumnea- 
voastră credeți că ați evoluat duhovni- 
cește?  

Olga Baștovoi: Da.   
Dorin Octavian Picioruș: Eu nu cred 

că a evoluat...și ați evoluat spre lucruri 
frumoase, largi, prietenoase...Sunteți doi 
singuratici care vă dați de „sfinți”. 

Olga Baștovoi: Cui ne dăm?   
Dorin Octavian Picioruș: În propriul 

dumneavoastră cap...vă aureolați de mama 
focului. Pentru uz personal...  

Dorin Octavian Picioruș: Ce emană 

din dumneavoastră e steril...și egoist...  
Dorin Octavian Picioruș: Sau nu?  
Olga Baștovoi: Nu ştiu.  
Dorin Octavian Picioruș: Acum vă 

place să pierd timpul cu dumnea- 
voastră...pentru că vă credeți importantă. 
Și lui i-ar plăcea la fel: să mă dărui eu și el 
să înmagazineze...  

Dorin Octavian Picioruș: Iar pentru 
că eu „mă fac că nu știu asta” și nu 
comunic cu el: „sunt un îngâmfat”.  

Olga Baștovoi: Adevărul e că nu sunt 
simpatică.  

Dorin Octavian Picioruș: Știu asta... 
Dorin Octavian Picioruș: Și nici 

dăruitoare... 
Dorin Octavian Picioruș: Vorbiți doar 

când sunteți mângâiată între coarne...  
Olga Baștovoi: Ce nu am dăruit?    
Dorin Octavian Picioruș: N-ați dăruit 

nimic niciodată... 
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Dorin Octavian Picioruș: Știți ce 
înseamnă a dărui? A cumpăra ceva și a-l da 
gratuit tuturor: o carte, un bun, un dulce, 
un program.  

Dorin Octavian Picioruș: A învăța o 
limbă...și a da un text tradus de dumnea- 
voastră...  

Dorin Octavian Picioruș: A face ceva 
[pentru alții]...pentru care pierdeți zile 
întregi...și „mulțumescul” să fie: niciun 
comentariu.  

Olga Baștovoi: Ei, dar nici cine e 
nemulţumit că nu primeşte mulţumiri, nu 

a dăruit orice ar fi făcut.  
Dorin Octavian Picioruș: A vorbi cu 

mine...nu înseamnă a vă dărui...ci a scăpa 
de singurătate.  

Dorin Octavian Picioruș: Eu vă ajut, 
nu dumneavoastră pe mine!  

Dorin Octavian Picioruș:  
Dumneavoastră...ați plecat acum 

câteva zile...pentru 3 cuvinte.  
Dorin Octavian Picioruș: Asta în- 

seamnă să te dărui: să dărui timp, bani, 
har, inteligență...și să nu primești nimic.  

Olga Baștovoi: Eu am mai puţin ca 
d[umnea]v[oa]s[tră], dar, dăruiesc poate 
mai mult.  

Dorin Octavian Picioruș: Ce ipocrită 
sunteți! 

Olga Baștovoi: Pentru că, poate, 
dăruiesc tot ce am.   

Dorin Octavian Picioruș: Totul 
dumneavoastră = nimic.  
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Olga Baștovoi: De ce credeţi că 
părintele Savatie participă la FILIT cu 
numele Ştefan Baştovoi?  

Dorin Octavian Picioruș: Ați 
schimbat subiectul! Mă interesa dăruirea 
dumneavoastră...nu meseria de „informa- 
toare”.  

Dorin Octavian Picioruș: Sunt 
avid...să cunosc dăruirea dumneavoastră 
totală...către public! 

Dorin Octavian Picioruș: Și dacă nu o 
văd...vă voi scoate dintre membri de aici ai 
Facebookului meu! 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă ați 
avut tupeul să spuneți asta...vreau să mă 
duceți acolo unde „vă dăruiți total”! 

Olga Baștovoi: Sunt săracă.  
Dorin Octavian Picioruș: La revede- 

re...Vă puteți întoarce la FILIT51.  
 

* 
 

26 octombrie 2013. Sfinții se fac...cu 
sulița. Te trezești dimineața, îi omori pe 
mutește, îi lași neîngropați...după care 
trupul lor face minuni. 

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/10/25/predica-la-sfantul-mare-mucenic-
dimitrie-izvoratorul-de-mir-26-oct-2013/. 

Predică apreciată de Monica Tripon52, 
Adrian Ani-Endira Serghiescu53 și Papa 
Berney Foley54.   

                                                 
51 Și am scos-o pe Olga Marinescu dintre 

„prietenii” de pe Facebook.  
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* 
 

27 octombrie 2013. Un Sfânt nebăgat 
în seamă în viața lui...ne bagă pe noi în 
seamă după mulți ani de la adormirea sa. 
Noi pe cine băgăm în seamă? 

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/10/26/predica-la-sfantul-cuvios-dimitrie-
basarabov-27-octombrie-2013/. 

 
Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, 

domnișoară Viorica Sîrbu55! Mă bucur să 

vă revăd...și vă felicit pentru teza doctora- 
lă!  

Viorica Sîrbu: Știi că joia trecută a 
avut loc întrunirea promoției noastre după 
11 ani? 

Dorin Octavian Picioruș: Da, am fost 
prezent!  

Dorin Octavian Picioruș: Vreți să vă 
dau arhiva cu ce s-a petrecut? 

Viorica Sîrbu: Îmi pare rău că n-am 
fost anunțată și eu...abia apoi am 
aflat...cum a fost? 

Dorin Octavian Picioruș: O găsiți aici: 
https://archive.org/details/Promotia2002.  

Dorin Octavian Picioruș: Foarte 
frumos! O întâlnire de suflet...   

                                                                                                     
52 A se vedea:  
https://www.facebook.com/monica.tripon.3.  
53 Idem:  
https://www.facebook.com/adrian.serghiescu.  
54 Idem:  

https://www.facebook.com/bernie.pat.papafoley.  
55 Idem: https://www.facebook.com/viorica.sirbu1.  
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Viorica Sîrbu: mă uit acum! 
mulțumesc frumos!   

Dorin Octavian Picioruș: Au lipsit 
mulți din păcate...  

Dorin Octavian Picioruș: Cei din 
străinătate dar și cei din România...  

Viorica Sîrbu: Poate la 15 ani ne vom 
organiza mai bine!  

Dorin Octavian Picioruș: Da, 
sperăm...   

Viorica Sîrbu: mi-ar fi plăcut să vă 
revăd.... 

Dorin Octavian Picioruș: Următoarea 

va fi peste 4 ani...  
Dorin Octavian Picioruș: Și mie!   
Viorica Sîrbu: am momente când mi-

e dor de perioada facultății 
Dorin Octavian Picioruș: Vă 

cred...Mai ales noi, care am stat și la 
doctorat prin facultate...  

Dorin Octavian Picioruș: Pentru 
Părintele Profesor Ștefan Sandu s-a mai 
făcut vreo pomenire publică?   

Viorica Sîrbu: frumoase vremuri...   
Viorica Sîrbu: nu știu   
Dorin Octavian Picioruș: Nici eu nu 

știu...N-am auzit pe nimeni să-l pome- 
nească... 

Viorica Sîrbu: eu și de moartea 
sfinției sale am aflat tot ulterior  

Dorin Octavian Picioruș: Vă cred...  
Dorin Octavian Picioruș: A mai 

reeditat Istoria Dogmelor?  
Dorin Octavian Picioruș: Mie mi-a 

spus la un moment dat că mai vrea să 
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scoată o ediție...pentru ca să suplinească 
informația din anumite volume...  

Viorica Sîrbu: m-am cam rupt de 
oamenii din facultate, cu mici excepții: pr. 
Raducă   

Dorin Octavian Picioruș: Am 
înțeles... 

Viorica Sîrbu: da, a reușit    
Dorin Octavian Picioruș: N-am 

văzut-o însă nicăieri...Câte volume are 
noua ediție?  

Viorica Sîrbu: Numai bine, părinte!   
Dorin Octavian Picioruș: Vă 

mulțumesc!  
Viorica Sîrbu: Nu știu, doar mi-a spus 

la un moment dat părintele Sandu despre 
ea   

Dorin Octavian Picioruș: Da și 
mie...Numai că n-am văzut-o... 

Viorica Sîrbu: eu am mai vazut-o...la 
Sofia    

Dorin Octavian Picioruș: Eu o am pe 
prima și e albă...A doua ce copertă are? 

Viorica Sîrbu: Mă depășește discuția 
și nu vreau să bat câmpii...  

Viorica Sîrbu: Eu le am pe toate în 
bibliotecă 

Viorica Sîrbu: Și eu tot una am și e 
tot albă 

Viorica Sîrbu: Da, e prima...În 4 
volume...   

Dorin Octavian Picioruș: Și ideea era 
că volumele despre romano-catolicism și 
despre protestantism dorea să fie mai 
largi.   
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Viorica Sîrbu: Cred că la un moment 
dat le achiziționasem pe toate, dar le-am 
făcut cadou și nu mai știu [cui] 

Dorin Octavian Picioruș: O contribu- 
ție importantă la Istoria Dogmelor! 

Dorin Octavian Picioruș: Singura pe 
care o cunosc din România...  

Viorica Sîrbu: Sfinția voastră știți mai 
bine!  

Dorin Octavian Picioruș: Suntem 
specializați în același lucru! 

Dorin Octavian Picioruș: Și eu și 
dumneavoastră avem aceeași ocupație...  

Viorica Sîrbu: Corect!  
Viorica Sîrbu: Dar și cunoștințe 

diferite... 
Dorin Octavian Picioruș: Eu am văzut 

rezumatul tezei dumneavoastră...  
Dorin Octavian Picioruș: și de aceea 

v-am felicitat...Pentru că nu cred că ați 
publicat-o...  

Viorica Sîrbu: Pe alocuri ale mele 
sunt limitate  

Dorin Octavian Picioruș: L-am văzut 
pe saitul Universității... 

Dorin Octavian Picioruș: Nu vă cred! 
Aveți cunoștințe vaste...  

Viorica Sîrbu: Nu...n-am publicat-o 
încă 

Dorin Octavian Picioruș: Dar o veți 
publica, nu?   

Viorica Sîrbu: Nu știam că este 
publicat rezumatul pe site-ul facultății  

Dorin Octavian Picioruș: M-aș 
bucura să o citesc...  
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Viorica Sîrbu: Da, probabil că da  
Dorin Octavian Picioruș: Nu! Al 

Universității. De către Biroul Doctorate.  
Viorica Sîrbu: Așa știam și eu  
Dorin Octavian Picioruș: Toate rezu- 

matele sunt online...la Biroul Doctorate...  
Dorin Octavian Picioruș: Da, de acolo 

l-am citit...  
Viorica Sîrbu: Mă gândeam s-o public 

prin Eugen la Alexandria  
Viorica Sîrbu: Îmi tot spune să i-o 

dau  
Dorin Octavian Picioruș: Prin 

Părintele Păunescu? 
Dorin Octavian Picioruș: E un lucru 

bun!  
Viorica Sîrbu: Dar nu știu de ce nu 

[mă] împinge nimic din interior  
Dorin Octavian Picioruș: Însă PS 

Galaction o editează cu Sofia.  
Dorin Octavian Picioruș: Cu editura 

Sofia...  
Viorica Sîrbu: Interesant 
Viorica Sîrbu: Nici asta nu știam 
Dorin Octavian Picioruș: Da! 

Colaborează de mult...   
Viorica Sîrbu: Vom vedea 
Viorica Sîrbu: Mulțumesc p[en]t[ru] 

arhivă  
Dorin Octavian Picioruș: Eu cred că e 

un lucru bun să o publicați... 
Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, 

doamnă!  
Viorica Sîrbu: Știu și eu teoretic, dar 

știți cum e cu numele proștilor pe toate 
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gardurile...eu am scris-o p[en]t[ru] că am 
putut și mi s-a dat...  

Viorica Sîrbu: în instructaj n-am 
simțit și că am obligativitatea de a o face 
publică  

Dorin Octavian Picioruș: Dacă doriți 
să mi-o dați să o citesc, în format PDF, vă 
voi spune aplicat...ce cred despre ea... 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă aveți 
încredere, bineînțeles...  

Viorica Sîrbu: Nu e vorba de 
încredere...ea e oricum în arhiva facultății  

Dorin Octavian Picioruș: Adevărat! 

Dar eu n-am citit-o... 
Viorica Sîrbu: Când mă hotărăsc s-o 

public v-o trimit  
Dorin Octavian Picioruș: Vă 

mulțumesc! Aștept...   
Viorica Sîrbu: Mulțumesc pentru 

ofertă și îndemn!  
Dorin Octavian Picioruș: Vă vom fi 

aproape...  
 

* 
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26 octombrie 2013  
 

Adrian Ani-Endira Serghiescu: Am 
ajuns cu bine părinte, nu este copilul 
nostru este nepotul soției, vă mulțumim și 
ne auzim când ne întoarcem. Amin 

Dorin Octavian Picioruș: Seamănă 
puțin cu dumneavoastră...dar și nepotului 
îi dorim mult spor în viață și în căsătoria 
sa. Să ajungeți cu bine în Italia și vă dorim 
numai bine, domnule Adrian! 

Adrian Ani-Endira Serghiescu:  
Mulțumim părinte.  

 
* 
 

26 octombrie 2013. Care sunt 
gândurile de care ne temem? Ne temem 
oare de lucruri care nu au nimic de-a face 
cu noi sau doar de acelea care sunt 
consecințe ale faptelor noastre?  

 
 
Dorin Octavian Picioruș: Ieri a fost 

cutremurul din Japonia, de 7, 1 grade, după 
care a venit un tsunami de un metru  

(a se vedea: http://www.rfi.ro/articol-
stiri-social-45259-cutremurul-japonia-
urmat-un-val-tsunami).  

Iar azi l-am pomenit pe Sfântul 
Dimitrie Izvorâtorul de mir care ne 
scapă...de durerile cutremurului.  

Cutremurul însă e o frică reală sau 
una ipotetică? Are de-a face cu noi? 
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Dorin Octavian Picioruș: Boala are 
de-a face cu noi? Sărăcia are de-a face? 
Când dorim să ne fie bine încercăm să 
fugim de lucrurile care ne plictisesc, ne 
dezgustă, ne panichează, ne terorizează. 
Însă putem să fugim cu adevărat de vreun 
pericol?  

Dorin Octavian Picioruș: De aceea 
am pus problema gândurilor de care ne 
temem în această seară...pentru că 
gândurile de care ne temem au în spate 
realități care le reprezintă. Nu ne temem 
degeaba! Teama vine din conștiința 

vinovăției noastre pentru un lucru sau 
altul...  

Dorin Octavian Picioruș: Însă, pe de 
altă parte, există frici reale și frici induse. 
La sfârșit de săptămână...televiziunile ne 
dau filme sataniste, halucinante, cu 
oameni sălbăticiți.  

Frica din cauza filmului e una indusă. 
La fel și panica mediatizată.  

Însă frica de a nu fi părăsit de soție, 
de copii...de părinți...e una reală. Ea nu e 
indusă! 

Dorin Octavian Picioruș: Cum 
gestionăm fricile reale? Frica de a nu ne 
pierde sănătatea, familia, locul de muncă, 
casa, prietenii? Cum gestionăm ceea ce nu 
putem previziona? Ce nu putem ști...că se 
poate petrece în viața noastră?  

Dorin Octavian Picioruș: Dar dacă nu 
putem scăpa de frici...sau dacă nu știm să 
ne liniștim vizavi de ele...încercăm „să 
uităm” că le avem. Băutura, drogul, sexul, 

115



partiurile în neștire sunt încercări 
disperate de „a ne uita” identitatea. Cine 
suntem noi de fapt... 

Dorin Octavian Picioruș: De aceea 
înțeleg foarte bine de ce omul „nu mai 
vrea să fie responsabil”, „nu mai vrea să fie 
moral”, „nu mai vrea să fie legal”: pentru 
că fricile lui sunt mai mari decât bucuriile 
lui. 

Dorin Octavian Picioruș: Încercarea 
de „a ne reinventa” o față socială...fără însă 
să găsim soluții reale de înțelegere și 
depășire a fricilor reale...e un film de prost 

gust. 
Dorin Octavian Picioruș: Așa că 

problema rămâne în picioare...chiar dacă 
noi vrem „să o îngropăm” sub deliciile 
uitării: cum scăpăm de teama vie, de 
nelămuririle din noi...când nu putem să le 
scoatem...cu vătraiul?! 

Frangu Florin Adrian56: Paza bună 
trece primejdia rea. Trebuie să gândești 
înainte să faci un lucru!  

Îți e frică de sănătate loc de muncă 
casă...încerci să ai grijă de tine, de familia 
ta...să-ți respecți nevasta, copii[i] să îi 
crești cât poți de bine cu o educație 
părintească caldă, să nu te arunci cu capul 
înainte în împrumuturi imense prin bănci 
girând casa etc...  

desigur sunt și anumite lucruri, care 
în fața lor nu ai ce face, dar trebuie să 
gândești că Dumnezeu îți dă cât poți să 

                                                 
56 A se vedea:  
https://www.facebook.com/franguadrian.  
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duci, și nu trebuie să îți pierzi încrederea 
în El, și Fiul Lui! 

Dorin Octavian Picioruș: Respect, 
atenție...și încredere în Dumnezeu. Valori 
bune.  

Mulțumesc frumos, domnule Adrian!  
Și dacă vă împărtășiți tot mai mult 

experiența...veți ajuta pe cât mai mulți, 
care vor citi aceste rânduri...ca filele 
viitoarei mele cărți Facebook 2.  

Iordache Horațiu Dorin57: eu am o 
temere esențială părinte, decăderea 
calităților individului și prin aceasta a 

societății actuale, care marchează un trend 
a[l] civilizației umane spre tot ce e mai 
rău.  

Ma întreb care ar fi calea ca religia și 
biserica să demareze acțiuni pentru o 
redresare la nivel mondial. 

Dorin Octavian Picioruș: E o idee 
majoră, domnule Dorin, redresarea la nivel 
mondial! Una foarte frumoasă...Dar cum 
fiecare Biserică Ortodoxă e națională...a 
vorbi de „mondial” e o punere de acord 
foarte costisitoare.  

Singurele puneri de acord ale Bisericii 
Ortodoxe de pretutindeni sunt pe 
probleme de mediu și de demnitate a 
omului. Și eu mi-aș dori același lucru...dar 
e greu de urnit din loc angrenajul 
punerilor de acord. Mulțumim frumos 
pentru opinie! 

Iordache Horațiu Dorin:  

                                                 
57 Idem:  
https://www.facebook.com/iordache.h.dorin.  
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Îmbucurător e faptul că avem puncte 
de pornire, demnitatea omului și proble- 
mele de mediu ca puncte comune.  

De aici încolo ar trebui făcut un 
lobby pentru extinderea intereselor comu- 
ne întru realizarea faptelor mărețe.  

Chiar dacă punerile de acord sunt 
costisitoare, merită, deoarece ar fi mai 
mult decât costisito[a]r[e] intrarea uma- 
nității în derivă, iar calea spre un drum 
fără întoarcere nu e deloc o glumă bună.  

Biserica ar trebui să-și unească forțele 
și să înceapă un amplu program de 

redresare. Sigur nu-i simplu, în primul 
rând e un exercițiu de voință major, iar cu 
siguranță pentru a atinge acest deziderat, 
drumul va fi greu și anevoios.  

Dar motivația principală este foarte 
bună și aceea [pentru] că nu avem de ales, 
jucăm la impuse ca să mă exprim cumva.  

În plus biserica ar câștiga din terenul 
pierdut în ultima vreme (să zicem cam în 
ultima sută de ani) perioada de trecere de 
la era industrială la era informației 
(noosfera) în fața statului să zicem, asta 
este o imagine generală nu mă refer doar 
la aspect[ul] național, dar asta ar fi deja un 
bonus. 

Dorin Octavian Picioruș: Domnule 
Dorin, relația Bisericii Ortodoxe cu 
instituțiile postmodernității nu este una de 
excludere!  

Punctele de dialog dintre Biserică și 
stat, dintre Biserică și diverse instituții 
publice sau private sunt numeroase.  
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Una e ce facem noi cu statul și 
altceva sunt relațiile intra-ortodoxe. 
Pentru ca Biserica Ortodoxă Română să se 
întâlnească cu Biserica Ortodoxă a Rusiei 
sau cu Biserica Ortodoxă a Americii pe o 
agendă comună trebuie diverse întâlniri 
preliminare (și astea costă), apoi sesiuni 
intra-sinodale sau intra-teologice.  

Dar chiar dacă noi ratificăm 
declarații pe teme sensibile (crima 
organizată, terorismul, traficul de 
persoane, prostituția, lipsa hranei din 
statele subdezvoltate etc.) trebuie să 

accepte cele stabilite și statele.  
Însă Biserica nu se poate substitui 

statului când vine vorba de implementarea 
unei decizii. Biserica nu duce lipsă de 
idei...ci doar de bani și de sprijin masiv din 
partea statului. 

Dorin Octavian Picioruș: Așa că am 
putea să facem mai multe...dacă 
adversitatea postmodernă a statului față 
de Biserică n-ar fi atât de dură sau 
societatea civilă ne-ar sprijini. Dar, după 
cum observați, dacă societatea civilă nu 
vrea să sprijine ridicarea unei catedrale, a 
unui for, a unei idei a Bisericii, nici 
Biserica nu are prea multă audiență. 

Dorin Octavian Picioruș: Problema 
de fond cred că e...dacă înțelegem, foarte 
bine, care e rolul Bisericii în societate. 

Dorin Octavian Picioruș: Iar Biserica 
e focar de sfințenie și de teologie în primul 
rând...și apoi o instituție cu accente sociale 
sau culturale. 
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Dorin Octavian Picioruș: Statul 
român se declară neutru față de Biserica 
Ortodoxă. El sprijină toate cultele și 
Ortodoxia „e un cult printre altele”, chiar 
dacă suntem majoritari și constitutivi 
pentru România. 

Dorin Octavian Picioruș: Întrebarea e 
asta: dacă Biserica Ortodoxă nu e în 
centru, dacă nu are preeminență în fața 
celorlalte...cum să ajute Biserica un stat 
care o descalifică, care o tratează cu 
ușurătate? 

Dorin Octavian Picioruș: Da, statul 

ajută, din diverse motive...Biserica. Dar și 
Biserica își plătește taxele față de stat și 
sprijină, prin toți membrii ei, statul 
român. În situația de azi, când și statul și 
Biserica, ca instituții, abia subzistă la nivel 
financiar, ce ar putea să facă Biserica mai 
mult...când statul nu poate să ofere un 
salariu mediu mai mare? 

Dorin Octavian Picioruș: De unde un 
impact mai mare...când mulți preoți nu-și 
pot plăti dările către stat sau nu au salariu? 

Dorin Octavian Picioruș: Din 
interior...lucrurile sunt mult mai 
dure...dureros de dure...decât din afară. 
Ca, de altfel, din interiorul oricărei 
instituții... 

Dorin Octavian Picioruș:  Statul cere 
mai mult decât dă...sau nu are acoperire 
reală pentru legile sale. Îți promite...dar 
promisiunea statului e la nivel de ideal...și 
nu de lucru asigurat, palpabil. 

Dorin Octavian Picioruș:  
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Dumneavoastră aveți copil mic...Cu 
ce vă ajută statul ca să vă creșteți copilul? 
Care e implicarea statului...în viața 
concretă a noului ei cetățean?  

Iordache Horațiu Dorin: Zicerile 
dumneavoastră adevăr grăiesc, sigur că 
există puncte de dialog, sigur că nu poate 
fi vorba de excludere în relația cu post- 
modernitatea, dar eu totuși văd relațiile cu 
statul cu societatea civila destul de 
distante, și sigur că experiența mea 
senzorială din exterior nu citește absolut 
toate realitățile pe care dumneavoastră le 

întâlniți zi de zi.  
Când ziceam de terenul pierdut în 

fața postmodernității mă refeream la tot 
mai puțin[ii] enoriași care frecventează 
biserica sau au în obiceiurile lor o anumită 
habotnicie. Care ar fi fost poziția statului 
în fața unei biserici în care oamenii au 
încredere și sunt practicanți de religie 
100%?! 

Ar fi [fost] o biserică puternică, și 
evident din varii motive biserica ar fi [fost] 
extrem de curtată de instutiile postmoder- 
nității.  

A-ți spus că statul vă descalifică [,] vă 
tratează cu ușurătate, pentru că nu aveți 
susținere, susținerea enoriașilor, a oameni- 
lor și aici mie îmi scapă de ce lucrurile stau 
așa. 

Dorin Octavian Picioruș: Da, susține- 
rea reală a Bisericii Ortodoxe din partea 
ortodocșilor e scăzută! Și, cel mai adesea, 
nu știm să comunicăm cu societatea civilă 
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și cu presa, cu diverse instituții culturale. 
Și asta ne costă! 

Dorin Octavian Picioruș:  Habotnicia, 
superstiția, incultura, magia, intoleranța, 
extremismul religios...sunt probleme reale 
ale Bisericii de azi.  

Dorin Octavian Picioruș:  Numai că 
cei care sunt „necizelați” în teologie sau 
habotnici în credința lor...sunt deopotrivă 
cetățeni ai statului. Și dacă avem un 
președinte exclusivist și care nu știe să 
coopereze...nu avem oare și un stat și niște 
cetățeni...care, în majoritatea lor, se 

identifică cu președintele și cu politicienii 
aleși de ei? 

Iordache Horațiu Dorin: O bună 
comunicare cu societatea civilă ar trebui să 
reprezinte prioritatea bisericii pe agenda 
de lucru, că într-adevăr[,] așa cum a-ți 
subliniat[,] vă costă, și vă [va] costa la 
modul fundamental chiar.  

Referitor la cu ce ajută statul copii[i], 
păi am înțeles că cheltuielile cu un cățel 
din ăsta de pe stradă de îl țin ei prin cuști 
pe acolo ar fi de 150 lei, fi-miu va sări în sus 
de bucurie când va afla că primește din 
partea statului alocația de 42 de lei, asta 
așa din scurt, am făcut o mică radiografie 
de cum înțelege statul să-și protejeze 
semenii.  

Dorin Octavian Picioruș:  Pe mine nu 
numai că mă preocupă comunicarea...dar o 
practic de 7 ani de zile, zi de zi, la nivel 
online și în viața mea preoțească și 
academică. Comunicarea cu oamenii și 
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educarea oamenilor prin munca mea 
teologică. Dacă ar face mulți la fel s-ar 
simți din plin. 

Dorin Octavian Picioruș:  Însă statul, 
cu cei 42 de lei pe copil, „privește departe”. 
Adică la o metodă de exterminare tacită... 

Dorin Octavian Picioruș:  Citeam ieri 
știrea că o femeie, din cauza unui accident, 
cauzat de drumurile din România...va 
primi o sumă exorbitantă de la Drumuri și 
Poduri...pentru că a câștigat în instanță.  

Trebuie să dăm cu toții statul în 
judecată...ca să ne acoperim dramele 

personale? 
 

* 
 

27 octombrie 2013. Daruri de carte. 
Două cărți pentru download de la Prof. 
Mihai Moraru (specialist în scrieri vechi 
românești și profesor de Literatură 
Română Veche la Universitatea de Litere 
din București):  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/10/27/mihai-moraru-studii-si-texte-vol-i-
si-ii/.  

 
* 
 

27 octombrie 2013. Totodată sublinie- 
rea faptului că Prof. Gheorghe F. 
Anghelescu a editat, în 4 limbi, bio-biblio- 
grafia Părintelui Dumitru Stăniloae, pe 
care ne-a promis-o pentru online în 
primele luni ale anului viitor:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/10/27/bio-bibliografia-parintelui-
staniloae-in-4-limbi/.  

 
* 
 

27 octombrie 2013. Dați-mi un 
exemplu de noutate care v-a uimit în 
ultimul timp! Din orice domeniu. Despre 
orice persoană sau lucru. 

 
Dorin Octavian Picioruș: Spre 

exemplu, pe mine m-a uimit o listă de 

români celebri, cu diverse specializări, pe 
care românii o cunosc foarte vag.  

Dorin Octavian Picioruș: Și în 
comparație cu ce știm noi despre noi...ce 
nu știm noi despre noi e cu mult mai 
impresionant.  

Frangu Florin Adrian: un lucru care 
m-a uimit  

și....cutremurat:  
http://simonnesacalianu.wordpress.c

om/2013/03/28/de-ce-copii-tinuti-in-
brate-de-cersetori-dorm-mereu/58 

Dorin Octavian Picioruș: Eu cunosc o 
cerșetoare, care cerșește lângă Magazinul 
Unirea din București...de la revoluție! Și 
cred că își strică rănile de la 
picioare...pentru ca ele să supureze... 

 
* 

28 octombrie 2013. Ședința solemnă a 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 

                                                 
58 Le dau droguri sau băutură...de aceea nu plâng.  
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Române [28 octombrie 2013]. Eveniment 
integral în format audio. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/10/28/sedinta-solemna-a-sfantului-sinod-
al-bisericii-ortodoxe-romane-28-
octombrie-2013/. 

 
* 

 
28 octombrie 2013. Ultimele 4 

numere din revista Patmos. Prezentare de 
ansamblu. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/10/28/ultimele-4-numere-ale-revistei-
patmos-prezentare-generala/.  

 
* 
 

28 octombrie 2013. Ea era 
frumoasă...ca umbra unei idei... 

 
Dorin Octavian Picioruș: Ea era 

frumoasă...ca o enervare de seară... 
Dorin Octavian Picioruș: Ea era 

frumoasă...ca un insuportabil frumos... 
Dorin Octavian Picioruș: Ea era 

inexprimabil de...umbră...cu idei... 
Dorin Octavian Picioruș: Ea n-avea 

idei. Era doar frumoasă! 
Dorin Octavian Picioruș: Era atât de 

frumoasă...de îți venea să o iei la palme... 
Dorin Octavian Picioruș: Ea era 

frumoasă...ca moartea... 
Dorin Octavian Picioruș: Ea era 

frumoasă...cu tot trivialul exprimării... 
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Dorin Octavian Picioruș: Ea era...o 
idee, poate mai multe, mai multe zile și 
nopți nedormite, chiar nălucite...pentru că 
nu era frumoasă...dar era vitală... 

Dorin Octavian Picioruș: Pe tine ce 
fel de frumoasă...te enervează? 

 
* 
 

28 octombrie 2013. Părintele Eugen 
Tănăsescu59 a propus tema pentru diseară: 
„Şpagă, impozite, taxe – jecmăneală! Vă 
invităm în această seară, la Neptun TV şi 

Mamaia FM să dezbatem despre obiceiuri 
financiare fine sau grosiere la români. De 
la 23, 30. Să vă auzim!”.  

 
La care eu am comentat...cu mult 

simț civic:  
 
Dorin Octavian Picioruș: E „un lucru 

foarte bun” să dai șpagă...numai „să ai să 
dai” și mai ales „cui”. Cum la noi, în 
România, nimeni nu ia șpagă, emisiunea 
dumneavoastră, Părinte Eugen, își pierde 
„utilitatea” publică.  

Pe de altă parte, impozitele sunt niște 
taxe. Există și trupa „Taxi”.  

Trupa „Taxi” cântă despre „cele două 
cuvinte”, imposibile de altfel, pe care 
niciun om cu șpagă nu le poate spune 
celui care...vrea să îi dea șpagă. Dar cel 
care ar putea, la o adică, să ia șpagă...are și 

                                                 
59 A se vedea:  
https://www.facebook.com/preoteugen.tanasescu.  
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el „vreo câteva cuvinte” pe care le crede 
sau le presupune despre cel care ar fi putut 
să îi dea...șpagă.  

Însă, cum totul nu e atât de 
scurt...precum pare...nu există șpagă, nici 
taxe, nici măcar impozite...ci doar „bune 
intenții”.  

O emisiune cu bune intenții...și, de ce 
nu, cu promisiunea că îi va învăța, pe 
potențialii gânditori la șpagă...cum să facă 
șpaga „mai onorabilă”.  

Dar, pentru că ea nu există...chiar și 
onorabilitatea eventualei șpăgi își pierde 

demersul genuin. 
 

* 
 
28 octombrie 2013. Laura Ana Maria 

Bostan60 a pus o problemă: oare mulţi 
instructori auto se opresc să-şi facă din 
cumpărături în timpul lecţiei?  

 
Dorin Octavian Picioruș: Pentru că și 

instructorii auto, dragă Laura, au acasă 
guri de crescut, chiar haite de guri. Guri 
care mănâncă, după cum dumneata vrei să 
înveți să conduci.  

Dar cum condusul nu se ter- 
mină...nici opritul din mers nu se termină. 
Nu se termină el nici măcar datul în bară, 
ieșitul în decor, ruperea frânei, marșarier 
dreapta și intrat în parapet. Așa că, 
gândind mobil, instructorul auto poate 

                                                 
60 Idem:  
https://www.facebook.com/sarnthillaurwen.  
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face și glume nesărate, te poate invita și la 
el în apartament după...după cum un 
taximetrist grăbit poate fi înjunghiat de un 
client „exigent”.  

Atât de multe lucruri se pot întâmpla 
într-o viață de om...încât florile cresc de 
capul lor, șoferii vorbesc la telefon în timp 
ce omoară pietoni și, din când în când, 
doctori atenți...lasă pansamentele și foar- 
fecele în burta omului. 

 
* 
 

28 octombrie 2013. Doina Bujeniță61 a 
vrut un mesaj. Eu i l-am dat.  

 
Dorin Octavian Picioruș: Mesajul 

meu...nu se îndreaptă către Marte, dacă 
îmi sunteți prietenă, citiți o carte! A se 
preciza cântărețul, ziua, melodia și stațiile 
radio, unde melodia cu pricina a fost 
cântată prima oară, a doua oară și a 45-a 
oară...În rest: sănătate cu dragoste! Sau 
liniște cu...intenții bune!  

 
* 
 

28 octombrie 2013. La o altă 
însemnare a Părintelui Eugen Tănăsescu. 
Cu următorul conținut: „Obama și-a cerut 
scuze cancelarului german Angela Merkel 
că i-a fost spionat telefonul din 2002. Cică 
el nu a știut...cine îl mai crede?”.  

                                                 
61 Idem:  
https://www.facebook.com/doina.bujenita.  
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Dorin Octavian Picioruș: Știrea zilei e 

asta: eu sunt prieten cu Obama pe 
Twitter...și, câteodată, când scrie el...se 
întâmplă să scriu și eu cam în același timp. 
Fapt pentru care...ne vedem reciproc62...  

 
* 
 

29 octombrie 2013 (zi de marți). 
Despre ce vorbesc oamenii care nu citesc? 
Ce gândesc oamenii care creează cărți? 
Poate să înlocuiască televizorul sau 

onlineul…școala, planul educațional? 
Puteți să gândiți școala doar în termenii 
experimentului cu elevul/ studentul? 

 
Dorin Octavian Picioruș: Oamenii 

care nu citesc...au doar probleme pe care 
le văd sau aud despre ele. 

Dorin Octavian Picioruș: Oamenii 
care scriu cărți...regândesc toate lucrurile 
pas cu pas. 

Dorin Octavian Picioruș: Școala nu se 
află în conflict cu informarea diversificată 
ci, dimpotrivă: se bazează pe o tot mai 
vastă suprafață de cunoștințe și de 
experiențe ale elevilor.  

Dorin Octavian Picioruș:  
Învățământul nu poate fi doar...expe- 

rimental. Experiența, perspectiva practică 
asupra vieții pornește de la latura istorică 

                                                 
62 Un lucru real…care se petrece adesea. Pentru că 

eu chiar urmăresc contul de Twitter al președintelui 
american.  
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a științei. Trebuie să îți asumi istoria și 
conținutul unei științe pentru ca să o 
probezi în fapt.  

Iordache Horațiu Dorin: Confucius63 
spunea așa: "A învăţa făra a judeca este 
muncă pierdută, iar a judeca fără a fi 
învăţat este periculos" ... 

Dorin Octavian Picioruș: 
Dumneavoastră cum înțelegeți, dom- 

nule Dorin, pe „a judeca” din spusa lui 
Confucius pe care ați citat-o? Ce înseamnă 
să judeci ca învățat și de ce e periculos să 
îți dai cu părerea fără să judeci? Eu cred că 

e chiar „cool” pentru unii să judece...fără să 
înțeleagă și fără să aibă o instrucție și o 
educație de proporții. La ce să-ți folosească 
gândirea...sau judecata...dacă îți curg banii 
cu lopata? 

Iordache Horațiu Dorin: Părinte, eu 
am o vorbă, eu cred așa, că în vremea 
zilelor noastre nu mai avem de-a face cu 
analfabeți clasici, cu acea pătură socială 
care nu știa să scrie, să numere și să facă 
socoteli elementare.  

Eu cred că este exclus să mai existe 
așa ceva în era noastră, dacă există, or fi 
cazuri izolate pe care, pentru moment, nu 
le luăm în considerare în discuția noastră.  

Dar vreau să zic că la momentul 
actual din timp există un alt gen de 
analfabeți, mult mai periculoși decât cei 
clasici. Sunt analfabeții mentali, sunt 
oamenii care nu au ordine în idei, sunt 

                                                 
63 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Confucius.  
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oameni[i] care dețin câteva cunoștințe și le 
aplică peste tot indiferent de cazuistica 
problemei, sunt oameni[i] care chiar dacă 
au studii, cunoștințe la modul cantitativ, 
nu știu să se uzeze de cunoștințele pe care 
le dețin, nu știu să-și exploateze corect și 
la maxim pregătirea profesională și nu 
respectă principii fundamentale de viețu- 
ire, cum ar fi principiul lucrului bine făcut, 
iar acțiunile și gândirea lor nu sunt 
profunde, nu au substanță, într-un cuvânt 
nu sunt educați și ca să mă explic aici cam 
ce ar însemna un om educat în viziunea 

mea, este acel om care are capacitatea de a 
face diferența. 

Există și astfel de oameni, însa ei sunt 
foarte puțini, nu dețin pârghiile necesare 
pentru a face ca lucrurile să meargă bine, 
iar societatea obtuză îi îngrădește, con- 
strânge, marginalizează sau îi aruncă în 
sfera anonimatului să nu mai audă nimeni 
de ei. 

Dorin Octavian Picioruș: Sunt de 
acord cu toate constatările dumnevoastră, 
domnule Dorin, pentru că sunt factuale! 
Așa stau lucrurile.  

Însă eu cred că cei care nu își pot 
organiza cunoștințele sau sunt fixiști sau 
fac lucrurile fără trăinicie, fără profesiona- 
lism, rămân la stadiul de „supuși sistemu- 
lui” sau „manipulabili” tocmai în ideea de 
a nu avea urmări „luarea lor la ochi”.  

Am impresia...verificată prin con- 
tactele sociale pe care le am, că unii 
preferă „să facă pe proștii” sau „să pară mai 
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puțin deștepți decât șefii lor” tocmai de 
frica excluderii.  

Adică dezorganizarea, treaba de doi 
lei, fixismul lor nu ar fi chiar „congenital” 
ci o mască de supraviețuire. 

Iordache Horațiu Dorin: Cu siguranță 
aveți dreptate, nici eu nu genera[l]izez în 
toate spusele mele ci vorbesc despre o 
majoritate care hotărăște o normalitate de 
nedorit pentru societate. Și cum spuneam 
mai înainte, oameni valoroși există, dar ei 
caută măcar supraviețuirea decentă sau 
liniștea fără complicații...și îi înțeleg...doar 

că atitudinea asta la o scară atotcuprin- 
zătoare nu generează deloc ceva fericit.  

Și chiar [d]acă ar fi să mă iau de 
oameni să le pun în cârcă instrumentul 
responsabilizării e foarte greu...sau aș greși 
dacă aș face asta...doarece avem de-a face 
cu mase de oameni, iar acestea ca sa 
actioneze ar trebui organizate, lucrurile 
stau cu totul altfel și trebuie abordate 
altfel când avem de gând să manipulăm 
mase (manipulat în sensul bun). 

Dorin Octavian Picioruș: Da, e o 
atitudine falimentară aceea ca oamenii 
buni să prefere „lipsa de complicații”. Dar 
ea se practică la cote mari în România și pe 
vreme de criză...și la alegeri. Doar puțini 
oameni de calibru se aud. Și cei mai mulți 
care se aud...manipulează în sens negativ. 
Adică îi indică pe cei care îi storc de 
bani...și nu pe cei pe care îi consideră 
eligibili.  
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Iordache Horațiu Dorin: La aceste 
atitudini sunt necesare soluții, trebuie să 
gândim soluții valide, atât de valide încât 
să aibe eficiență 100% și rezultate pe 
măsură. 

Iordache Horațiu Dorin: Apropo de 
oamenii care creează cărți, am citit cu ani 
în urmă o carte scrisă de Peck Scot[t]64 
cred ca am scris bine, se chema drumul 
către tine însuți, am înțeles din carte că e 
un renumit doctor în psihiatrie acolo în 
țara lui.  

Cartea destul de interesantă la prima 

vedere, multa expunere literară, în fine, ce 
să zic, dar concentrându-mă pe ea, și 
recitind paragrafe sau chiar capitole din 
ea, mi-a creat foarte clara impresie de 
carte comercială doar ca să aducă niște 
bănuți și nimic mai mult.  

Constatasem greșeli elementare 
pentru un doctorand bătrân in domeniul 
psihiatriei, și rămâneam uimit de nu eram 
în stare nici întrebări să-mi mai pun. Sunt 
mulți scriitori de duzină cred eu, care 
cre[e]ază cărți doar ca să-ți "ia ochii" și 
cam atât. 

Iordache Horațiu Dorin: Televizorul 
și online[ul] ar trebui să ajute educația, 
dar acum depinde cum sunt folosite sau și 
manageriate în viața copiilor și [a] 
tinerilor.  

Ele d.[in] p.[unct] d.[e] v.[edere] 
tehnologic sunt instrumente minunate 

                                                 
64 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/M._Scott_Peck.  
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pentru planul educațional, dar acum 
depinde de societatea în care viețuiește 
subiectul.  

Dorin Octavian Picioruș: Soluțiile 
sunt oamenii înșiși, domnule Dorin, care 
se decid să aibă glas sau nu! Și dacă i-am 
forța...s-ar numi dictatură. Iar multe cărți, 
adevărat, sunt pentru a te ușura de bani. 
Sunt cu totul de acord și asupra faptului că 
televizorul și onlineul sunt instrumente 
prea-minunate...dar care contează cum le 
folosești, ce introduci în ele, ce vrei să faci 
cu ele. 

Dorin Octavian Picioruș: Tocmai de 
aceea eu pledez pentru implicarea 
teologilor și a intelectualilor în general în 
crearea de conținut de online.  

Și de aceea mi se pare foarte 
important ca o discuție ca aceasta, cu 
dumneavoastră, să fie introdusă într-o 
carte, pentru ca ea să fie un factor de 
interes pentru foarte mulți oameni. 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă eu aș 
ține predica numai pentru parohia mea, 
dacă mi-aș da cărțile numai la 
prieteni...orizontul ar fi limitat.  

Oricine se limitează la public 
puțin...obturează folosul mare.  

De aceea trebuie să ne implicăm 
pentru un efort global de educație și de 
problematizare a unor probleme, pentru 
că onlineul e un spațiu global.  

Dorin Octavian Picioruș: Considerați 
că, dacă ați scrie despre munca dumnea- 
voastră, ar fi interesant sau nu? Pentru 
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mine ar fi foarte interesant să ne vorbiți. 
Pentru că eu consider că fiecare om ne 
poate da detalii semnificative și unice 
despre modul particular în care el vede 
anumite lucruri.  

Iordache Horațiu Dorin: când vor- 
beam despre manipulare[a] maselor în 
sensul bun, mă refeream cumva la soluții 
de educare cumva, în programe extra, în 
care să-i încurajăm în primul rând să 
socializeze, să aibă inițiativa și să aibă 
atitudine și când dețin aceste calități de 
atunci încolo aceste calități ar trebui 

ascuțite ca să zic așa, ar trebui să învețe în 
continuare să le utilizeze corect, oameni[i] 
trebuie sa fie demni și trebuie să aibă 
dreptul la o viață decentă și respect și 
oamenii trebuie să învețe asta...și să mai 
învețe că lucrurile astea costă foarte multă 
muncă, foarte multă implicare...și tot noi 
oamenii trebuie să mai învățăm că nu ni se 
cuvine tot, ci atât cât merităm[,] cât 
muncim și cât ne propunem să mergem pe 
drumul ales în viață...nu mai mult.  

Iordache Horațiu Dorin: pot să 
vorbesc despre munca mea, sunt unul din 
puținii norocoși care muncește exact cam 
ce-i place și sigur pot să vorbesc, mai ales 
că în meseria mea am de-a face cu mulți 
oameni cu multe caractere și pentru o 
bună înțelegere trebuie să înveți să te 
mulezi pe fiecare ca să ai un feedback de 
calitate...exceptând extremiștii sau nebunii 
:)).   
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Dorin Octavian Picioruș: Da, asta e 
ideal: să „manipulezi” oamenii prin 
educație, socializare, personalizare a lor! 
Iar prețul muncii, al muncii cinstite, se 
învață în democrație...numai dacă vrei să 
faci lucruri care să rămână. Dacă îți impui 
standarde.  

Dorin Octavian Picioruș: E un lucru 
mare: mularea pe cetățeanul care te 
plătește! Trebuie să îi înțelegi psihologia, 
să îi vezi limitele, să îi...miroși apucăturile. 
Însă, cu unii, e adevărat, e greu să o scoți 
la capăt...   

Dorin Octavian Picioruș: Când eram 
adolescent nu înțelegeam de ce oamenii 
„se mișcă încet”. De ce nu au idei, de ce nu 
sunt entuziasmați de ceea ce fac, de viața 
pe care o au.  

Mi-a trebuit timp să „accept”...nu 
cred că am acceptat nici acum...că oamenii 
„nu se pot schimba”, că unii sunt 
„incorigibili”.  

În adâncul meu nu cred în faptul că 
oamenii nu se pot schimba. Ba da, se pot 
schimba...și asta e toată măreția umană!  

Dorin Octavian Picioruș: Și pentru că 
eu cred cu toată ființa mea în capacitatea 
omului de a se schimba, dacă dorește... 
practic un obicei al Sfântului Ioan Gură de 
Aur: să predic și să scriu și să 
vorbesc...chiar dacă vorbesc cu pereții. 
Pentru că, chiar și atunci când nu am cui 
comunica, dacă comunic...și comunicarea 
rămâne...ea este o comunicare, care le 
vorbește oamenilor de după mine.  
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Dorin Octavian Picioruș: Nu e 
„nebun” cel care dorește să vorbească și 
vorbește...ci e „săracă” la suflet populația, 
care nu răspunde celui care vorbește...pe 
inima ei.  

Iordache Horațiu Dorin: Din punct 
de vedere sociologic am constatat de-a 
lungul vremii două tipuri de influențe în 
determinarea calității societății: 

1. influența de la exterior spre interior 
cazul în care societatea prin regulile și 
scala de valori stabilite, educație, ș[i] a[șa] 
m[ai] d[eparte] influențează individul, și  

2. influnța de la interior spre exterior, 
cazul în care individul își urmează visurile, 
urmează o cale, o învățătură, o filozofie, 
urmează un proces veritabil de educare și 
prin aceasta nivelul societății ar crește prin 
nivelul calității indivizilor ei.  

Cam a doua parte din cele expuse de 
mine aici mi s-ar părea mai interesantă 
pentru o redresare socială la indiferent ce 
nivel o fi ea. 

Dorin Octavian Picioruș: Sunt de 
acord cu a doua, pentru că implică 
alegerea liberă a omului. Iar eu „aleg să 
fac” lucruri...și nu aștept „să mi se indice” 
lucruri.  

Însă, tot la fel de mult, o prefer și pe 
prima, pentru că ea creează civilizația 
democrată. Chiar dacă eu, dumneavoastră, 
o mie alegem să facem școală, să ne 
spălăm pe mâini...și să ne îmbrăcăm 
normal...dacă nu există instituții educa- 
ționale și coercitive, degeaba vreau eu 
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educație...dacă nu există cadru...și degeaba 
vreau liniște...dacă altul vrea răzmeriță.   

Dorin Octavian Picioruș: Însă pentru 
că nu toți alegem să ne formăm...tocmai de 
aceea există multe malformații în societa- 
tea noastră.   

Dorin Octavian Picioruș: Pe de altă 
parte, cu toate minusurile noastre sociale, 
democrația stă mai bine la capitolul 
moravuri decât a stat antichitatea sau 
medievalitatea.  

Imaginați-vă numai că trebuie să vă 
închinați la zei, care ar fi pisici, ulii sau 

crocodili...dar și la faptul că ați fi fost 
ghilotinat pentru că ați fi optat pentru 
regalitate și nu pentru drepturi cetățenești.  

Iordache Horațiu Dorin: prima 
influență este aplicabilă cam peste tot și 
din păcate nu are nici eficiență darămite 
rezultate, așa că cea de a doua, chiar dacă 
reprezintă o alegere a noastră mi se pare 
mai nimerită, întrucât putem ajuta 
oamenii să se regăsească prin alegerile 
educaționale, restul să fie munca lui.  

Dorin Octavian Picioruș: Sau, dacă 
erați mai dubios, vă puneau ștreangul de 
gât...pentru că „faceți vrăji”... 

Dorin Octavian Picioruș: De acord! 
Decât să existe debandadă...și să troneze 
haosul...prefer și eu ajutarea oamenilor 
prin educație. 

Iordache Horațiu Dorin: sigur, cei 
care manipulează lumea, au renunțat la 
ghilotinări, zei, șamd, deoarece nu au dat 
mari roade la vremea lor, instrumentele de 
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manipulare și exploatare sunt cu totul 
altele [acum], îs mai finuțe, le merge mult 
mai bine dacă cre[e]ază omului false 
libertăți, dar pe la spate creând criza 
economică internațională și iacătă-[ne] 
din nou sclavi. asta e realitatea cea mai 
simplă și cea mai curată.  

Dorin Octavian Picioruș: Da, marile 
probleme ale momentului sunt „falsele 
libertăți” și „crizele induse”! Sclavajul e de 
altă factură, pentru că are coloratură 
financiară și ține de resurse. Numai că e o 
lume în care poți să respiri dacă ai potențe. 

Cel mai grav e dacă nu ai sănătatea 
bună...și ești pus să alergi după banii zilei 
de mâine. 

 
* 

 
30 octombrie 2013. Dacă mama, soția, 

fiul, bunicul, nepotul...ar fi „securiștii” care 
vă toarnă, cum ați reacționa?  

Cum ați reacționa, dacă aflați acest 
lucru...după o viață de om?  

Ce eforturi de credibilizare ale 
relațiilor cu oamenii ați face, dacă cei mai 
apropiați oameni ai dumneavoastră...s-ar 
dovedi niște „lichele umane”? 

 
Dorin Octavian Picioruș: Șocul e 

dur...și e nevoie de multă dragoste și 
disponibilitate de înțelegere...ca să ierți un 
fariseism de zeci de ani. 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru 
mine ar fi un lucru zdrobitor, o mare 
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mâhnire...și l-aș considera pe apropiatul 
meu, care a făcut asta, „o mare pierdere”. 

 
* 
 

30 octombrie 2013 (zi de miercuri). 
Predică la 36 de ani...sau timpul trece dar 
nu degeaba.  

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/10/30/predica-la-36-de-ani-31-octombrie-
2013/.  

 

Apreciată de Papa Berney Foley, 
Monica Tripon și Dorin Tufiș65.  

 
Dorin Octavian Picioruș: Dacă 

dumneavoastră m-ați văzut pe Twitter, 
domnule Liviu Balac66, de aceea și eu vă 
primesc aici...pentru a ne cunoaște mai 
bine!  

Dorin Octavian Picioruș: Cei 36 de 
ani sunt ai mei, pe care îi împlinesc 
mâine...Crucea e a bunicii mele, căreia 
peste 9 zile îi fac pomenirea de 1 an...  

Dorin Octavian Picioruș: Nu, nu 
aștept „ovații” de la dumneavoastră și nici 
„felicitări” ci doar să dialogăm! Dar 
substanțial...și nu tangențial. Văd că e 
foarte greu să fac asta...cu oameni care nu 
mă cunosc.  

* 

                                                 
65 A se vedea:  

https://www.facebook.com/tufis.dorin.  
66 Idem: https://www.facebook.com/liviu.balac.  
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31 octombrie 2013. Extremismul orto- 
dox în România e cauzat de o deficitară 
cunoaștere teologică. Și care, în patosul lui 
de a spune „în ce crede”, nu se mai uită la 
modul „în care e receptat”. E o ieșire în 
decor, care costă mult Biserica Ortodoxă 
Română. 

 
Iordache Horațiu Dorin: biserica, 

cred eu că ar trebui să explice enoriașilor 
ce este de fapt religia.  

Până una alta să explicăm noi aici pe 
scurt, iar dumneavoastră să mă corectați 

sau să mă completați: cuvântul se trage 
din limba latină, relegio67, a reciti, (se 
refereau aici la recitirea scrierilor după 
Cicero), si religio68 (eu sper că le scriu 
bine), care înseamnă a reface, refacerea 
relației cu Dumnezeu.  

Eu pe lumea asta cunosc doar două 
tipuri de religie, cea mozaică, prin care 
adam și eva în urma păcatului săvârsit de a 
mușca din acel măr își refac relația cu 
Dumnezeu prin legea lui Moise, și religia 
creștină, în care toți oamenii își refac 
relația cu Dumnezeu prin legea lui 
Christos.  

Atâtea religii văd eu pe fața 
pământului, restul sunt povești. 

Preot Eugen Tănăsescu69: Dorin 
Octavian Picioruş...felicitări. mi-ai furat 
ideea.:)).  
                                                 

67 Verbul este relego, -ere.  
68 Iar aici este religo, -are.  
69 A se vedea:  
https://www.facebook.com/preoteugen.tanasescu.  
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Dorin Octavian Picioruş:  
E subiectul de astă seară? Pentru 

mine e o problemă de 7 ani...pentru că eu 
mă lupt cu extremismul ortodox din 
online pe fiecare zi. Adică propun muncă 
zilnică, aprofundare teologică, echilibru, 
bun simț...iar extremismul online (Saccsiv, 
Apologeticum, Război întru Cuvânt etc.) 
practică copy pasteul din cărțile de la 
pangar și cancanurile bisericești70.  

Dorin Octavian Picioruş:  
E adevărat, domnule Dorin: revelația 

Vechiului și a Noului Testament, care sunt 

complementare și se explică reciproc, 
formează singura formă de închinare și de 
recunoaștere a lui Dumnezeu! 

 
* 
 

1 noiembrie 2013. Nadia Calina 
Ciuban71: La mulți ani sănătoși și 
binecuvântați ! 

 
Dorin Octavian Picioruş: Vă 

mulțumesc frumos, doamnă Nadia Calina 
Ciuban, și vă doresc să fiți împlinită în tot 
ceea ce faceți! 

 
* 

 
1 noiembrie 2013. Viorica Sîrbu: La 

mulți ani și multă sănătate! 
                                                 

70 Laura Ana-Maria Bostan a apreciat această 
poziție a mea.  

71 Idem:  
https://www.facebook.com/nadiacalina.ciuban.  

142

https://www.facebook.com/nadiacalina.ciuban


Dorin Octavian Picioruş: Vă 
mulțumesc frumos, dragă doamnă Viorica 
Sârbu, și bucuria lui Dumnezeu să se 
reverse în dumneavoastră! Sper că vom 
discuta mai mult, pe diverse teme, pe mai 
departe...pentru că, despre lucrurile bune, 
trebuie să vorbești tare. Uneori stresant de 
tare... 

 
* 

1 noiembrie 2013. Iordache Horațiu 
Dorin: La mulți ani din toată inima!  

 

Dorin Octavian Picioruş: Vă 
mulțumesc mult, domnule Dorin, și 
surpriza din ultimele zile, aceea că am 
continuat dialogul nostru început într-un 
tren...într-un tren spre mare...m-a bucurat 
mult.  

Toată binecuvântarea pentru dum- 
neavoastră și întreaga familie și să vă 
trăiască sănătos și împlinit fiul dumnea- 
voastră și să vă bucurați de el cu delicatețe!  

Iordache Horațiu Dorin: Vă mulțu- 
mim frumos pentru urări, sper să ne 
vedem cât de curând și față în față [și] să 
ne continuăm activitatea dialogică. Încă o 
dată La mulți ani, la mulți ani sănătoși și 
să ne vedem cu bine! 

 
* 
 

1 noiembrie 2013. Despre conținutul 
interior al vieții noastre. Sau unde sunt 
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ortodocșii ăia care trăiesc în Dumnezeu și 
fac lucruri foarte plăcute pentru alții? 

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/11/01/predica-la-duminica-a-22-a-dupa-
rusalii-2013/.  

 
* 
 

1 noiembrie 2013. Papa Berney Foley72: 
Blessed & Happy B Day Father!!! God 
Grant You Many Years!!! 

 

Dorin Octavian Picioruş: The love of 
God be with us, dear Berney, and to learn 
us, step by step, what to do in life! 

 
* 
 

1 noiembrie 2013. Gabriel Mitroi73. la 
mulți ani! 

 
Dorin Octavian Picioruş: Mulțumesc 

frumos, domnule Gabriel Mitroi! 
Gabriel Mitroi: să trăiți, părinte! 
Dorin Octavian Picioruş:  
Și dumneavoastră să trăiți, domnule 

Gabriel, și să vă dezlegați la limbă pentru 
discuții! Pentru multe discuții...de bine. 

 
* 

                                                 
72 Idem:  
https://www.facebook.com/bernie.pat.papafoley.  
73 Idem:  
https://www.facebook.com/gabriel.mitroi.56.  
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1 noiembrie 2013. Cici Maria74: 
Sănătate și Bucurie întru mulți ani! 

 
Dorin Octavian Picioruş: Mulțumim 

frumos, doamnă Maria, și mult spor în 
toate! Sper să ne auzim mai mult... 

 
* 
 

1 noiembrie 2013. Olga Marinescu: Vă 
mulţumesc şi vă doresc fericire deplină! 

 
Dorin Octavian Picioruş: Mulțumim 

frumos, doamnă Olga!  
Pe la dumneavoastră a nins?  
Olga Marinescu: Nu.  
Dorin Octavian Picioruş: La mine în 

inimă...ninge... 
Olga Marinescu: De când?  
Dorin Octavian Picioruş: De ceva 

vreme... 
Olga Marinescu: La mine în inimă 

plouă apocaliptic.    
Dorin Octavian Picioruş: Pentru că 

sunteți „prea milostivă”. Iubiți și câinii 
vagabonzi, gheparzii, pe toți ipocriții...  

Olga Marinescu: Îi iubesc prea puţin.  
Dorin Octavian Picioruş:  Eu știam de 

la una, Olga Baștovoi, că v-ați dat tot ce ați 
avut milostenie...pentru ca să îi folosiți pe 
cei din online...cât și pe cei din spații 
pustii... 

Dorin Octavian Picioruş:   

                                                 
74 Idem:  
https://www.facebook.com/cici.maria.902.  
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Cam câte persoane ați ajutat cu 
averea dumneavoastră? Sau, mai degrabă 
spus, cu abnegația dumneavoastră?   

Olga Marinescu: Una sau două.  
Olga Marinescu: Vă este teamă de 

ceva? 
Dorin Octavian Picioruş: Foarte 

multe!!! Felicitări! 
Dorin Octavian Picioruş:  Ar trebui 

să-mi fie?   
Olga Marinescu: Nu ştiu.   
Olga Marinescu: Dumnezeu nu Se 

teme de suferinţele noastre?  

Dorin Octavian Picioruş: Puteți să Îl 
întrebați...   

Olga Marinescu: Eu cred că şi El Se 
teme. 

Olga Marinescu: Pentru noi. 
Dorin Octavian Picioruş: Nu, nu Se 

teme niciodată!   
Dorin Octavian Picioruş: V-a trimis, 

Părintele Savatie, să mă întrebați de vorbă 
de ziua mea?   

Olga Marinescu: Nu.  
Dorin Octavian Picioruş: Se teme să 

îmi vorbească? 
Olga Marinescu: Nu.  
Olga Marinescu: El se teme de altele.  
Dorin Octavian Picioruş: Ca spre 

exemplu... 
Olga Marinescu: De nevrednicia lui şi 

a altora. 
Dorin Octavian Picioruş: Că nu îl voi 

primi cu...aplauze?     
Olga Marinescu: Cine?   
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„Nu îl voi” = persoana 1 singular. 
Se teme...că o să fiu „la fel de gentil” 

ca și cu dumneavoastră? 
Olga Marinescu: A...Nu cred. Eu cred 

că i-ar plăcea să fie şi lovit cu pietre. 
Dorin Octavian Picioruş: Se teme să 

nu fiu prea „smerit”, dacă vorbește cu 
mine?    

Olga Marinescu: Credeţi că nu vrea să 
vorbiţi? 

Dorin Octavian Picioruş: Are o 
cuvioșie „mult prea pronunțată”, să-și 
piardă timpul cu unul ca mine.   

Olga Marinescu: V-ar plăcea să fiţi 
lovit cu pietre?   

Dorin Octavian Picioruş: Mi-ar plăcea 
să vorbesc cu cineva...normal la cap...  

Olga Marinescu: Cum aţi ajuns să 
aveţi o impresie atât de proastă despre el?   

Dorin Octavian Picioruş: Dum- 
nealui...cât și dumneavoastră...m-ați ajutat 
să am o părere „foarte profundă”, nuanțată 
despre dumneavoastră...  

Dorin Octavian Picioruş: Eu fac 
exegeză pe ce emană din dumnea- 
voastră...Mai bine zis: pe ce nu emană din 
dumneavoastră...  

Olga Marinescu: Ce înseamnă asta?   
Dorin Octavian Picioruş: Amân- 

doi...faceți lucruri „orbitoare” pentru 
mine...adică „vorbe goale”.  

Olga Marinescu: Între mine şi 
părintele Savatie Baştovoi este o foarte 
mare diferenţă.   
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Dorin Octavian Picioruş: În aparen- 
ță...nu și în realitate...  

Olga Marinescu: Ar fi bine, dar...  
Dorin Octavian Picioruş: Cred că v-

ați reîntors degeaba... 
Olga Marinescu: De ce?   
Dorin Octavian Picioruş: Vă place 

doar să pierd timpul cu dumneavoas- 
tră...Dacă ați fi un om serios și profund, la 
cât am scris eu de mult, erați prima la 
comentarii profunde...dacă ați fi înțeles 
ceva. Dar dumneavoastră doar îmi mâncați 
timpul... 

Dorin Octavian Picioruş: Sunteți o 
țață...nu o femeie duhovnicească!  

Dorin Octavian Picioruş: Eu știu cum 
arată femeile duhovnicești...  

Olga Marinescu: Cum?  
Dorin Octavian Picioruş: Sunt pro- 

bleme care vă depășesc...  
Olga Marinescu: Ştiu.  
Dorin Octavian Picioruş: Eu zic să vă 

reîntoarceți la Părintele Savatie...și să vă 
dezlege el toate nedumeririle...  

Dorin Octavian Picioruş: Doar el le 
cunoaște pe toate ca-n palmă...   

Olga Marinescu: Nu am cum să ajung 
la dumnealui.   

 
* 
 

1 noiembrie 2013. Olga Marinescu75: 
Când sunt trişti ortodocşii?  

                                                 
75 Idem:  
https://www.facebook.com/olga.marinescu.39.  
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Dorin Octavian Picioruş: Când vrea 
inima lor... 

 
* 

 
1 noiembrie 2013. Florin Teofilact76: 

La mulți ani! 
 
Dorin Octavian Picioruş: Mulțumim 

frumos, domnule Florin! Numai bine...  
 

* 
 

1 noiembrie 2013. Flori Bălănescu77: La 
mulţi ani, sănătate, bucurii şi pace 
sufletească!  

 
Dorin Octavian Picioruş: Mulțumesc 

foarte mult, doamnă Flori! Vă doresc 
multă bucurie și împlinire în tot ceea ce 
faceți.   

 
* 
 

2 noiembrie 2013. Într-o predică 
recentă, pastorul penticostal Vladimir 
Pustan își punea următoarea problemă: 
care e diferența dintre „cai verzi pe pereți” 
și întruparea Domnului?  

De ce caii verzi sunt o utopie și de ce 
întruparea Domnului nu e? Cu alte 
cuvinte, cum stabilim ce e poveste, ce e 
                                                 

76 Idem:  
https://www.facebook.com/florin.teofilact.  
77 Idem:  
https://www.facebook.com/flori.balanescu.  
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năzăreală și ce e teologie sau fapt 
revelațional? De ce revelația dumnezeiască 
nu e și ea „o poveste de adormit copiii”?  

 
Florin Teofilact78: Mă așteptam la mai 

mult din partea lui. Hristos spune că 
pomul bun se cunoaste după rod. Sincer, 
îmi păreau interesante predicile lui, însă 
acum... 

Dorin Octavian Picioruș: Vi se pare o 
întrebare „prostuță”?! Mie mi se pare una 
fundamentală. Pentru că trebuie să ai 
puterea duhovnicească să judeci diferența 

dintre ortodoxie și erezie, dintre text 
revelat/ experiență mistică și șarlatanie...  

Dorin Octavian Picioruș: Credeți că 
dacă vă pun în față un text al Scripturii sau 
al vreunui Sfânt...în mijlocul a 10 texte 
eretice...aveți puterea de înțelegere de a-l 
deosebi de celelalte? 

Florin Teofilact: E primejdios să fac 
asta, încă mă hranesc cu lapte. Spre 
rușinea mea, e posibil să greșesc și să aleg 
ca adevăr, minciuna.  

Dorin Octavian Picioruș: Tocmai asta 
e problema de fond: cine e autoritatea care 
decide canonul?  

Dorin Octavian Picioruș: Până s-a 
stabilit canonul biblic a fost nevoie de 
multă iluminare și experiență a multora 
pentru a se stabili că acestea, cărțile 
acestea sunt „Scriptură”...iar celelalte nu.  

Florin Teofilact:  

                                                 
78 Idem:  
https://www.facebook.com/florin.teofilact.   
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Aici intervine harul lui Dumnezeu. 
Daca era dupa mintea noastră... 

Dorin Octavian Picioruș: Însă harul 
lui Dumnezeu vine la oameni tobă de 
carte și de sfințenie...ca să decidă astfel de 
lucruri mari pentru întreaga Biserică. Nu 
la orice credincios, care se crede „sfânt”...  

Florin Teofilact: Păi e și normal. 
Numai prin această conlucrare a omului 
cu harul lui Dumnezeu, revărsat de 
Dumnezeu ca dar celor ce îl doresc și se 
străduiesc să îl obțină, se ajunge la 
sfințenie. 

Dorin Octavian Picioruș: Ce studii 
aveți, domnule Florin? 

Florin Teofilact: Facultatea de 
Teologie 

Dorin Octavian Picioruș: Care? 
Florin Teofilact: București  
Dorin Octavian Picioruș: Ortodoxă, 

penticostală sau baptistă?  
Dorin Octavian Picioruș: Am 

înțeles... 
Dorin Octavian Picioruș: Care e 

rezolvarea: cine te ajută să înțelegi dacă un 
text e sau nu ortodox?  

Florin Teofilact: te ajută și studiile 
dar nu știu în ce măsură 

Dorin Octavian Picioruș: Și altcineva, 
în viață, cine?  

Florin Teofilact: o viață dusă în 
sfințenie 

Dorin Octavian Picioruș: Un răspuns 
bun...Ați primit de la Dumnezeu, 
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vreodată, vreun semn că vă știe? V-a spus 
ceva? 

Florin Teofilact: Nu numai că știu, 
dar și simt că Dumnezeu mă cunoaște, 
atât.  

Dorin Octavian Picioruș: Aici e 
dezlegarea problemei, domnule Florin! Pe 
oamenii care au făcut canonul Scripturii îi 
cunoștea Dumnezeu și le și vorbea. Cei 
care doar vorbesc despre Dumnezeu, 
pentru că au auzit că „ar exista”...n-au ce 
să spună în materie de teologie. 

Olga Marinescu: Credința, nădejdea, 

dragostea ne ajută.  
 

* 
 

2 noiembrie 2013. Dacă Ileana 
Mălăncioiu a fost la FILIT cu un poem, 
doamnă Olga Marinescu79, credeți că aș fi 
putut să fiu și eu prezent „măcar cu o 
strofă” la acest eveniment? A se vedea: 
http://www.viorelilisoi.ro/2013/10/ileana-
malancioiu-citeste-la-filit.html.  

 
Olga Marinescu: Deşi am aflat, mai 

întâi de la Domnul Cristian Tudor 
Popescu, apoi de la Părintele Nicolae 
Steinhard că Doamna Ileana Mălăncioiu e 
o poetesă straşnică, nu am ajuns să îi 
citesc cărţile. Pe cele scrise de dumnea- 
voastră, pe care le-am citit, îndrăznesc să 
spun că le-am devorat.  

                                                 
79 Idem:  
https://www.facebook.com/olga.marinescu.39.  

152

http://www.viorelilisoi.ro/2013/10/ileana-malancioiu-citeste-la-filit.html
http://www.viorelilisoi.ro/2013/10/ileana-malancioiu-citeste-la-filit.html
https://www.facebook.com/olga.marinescu.39


Dorin Octavian Picioruș: Probabil mă 
confundați cu altcineva...Eu încerc, de 
vreo 4 ani, să scriu o strofă...pentru 
nevastă, așa, „de băiat finuț” și nu mi-a 
ieșit nici acum rima. Mai pe scurt: rima mă 
excedează... 

 
* 
 

3 noiembrie 2013. Cum faceți 
fotografii, dacă vă bate soarele în ochi? 
Dacă nu aveți priză pentru laptop, la ce 
legați laptopul pentru energie? Cum 

blocați telefonul mobil de la distanță, dacă 
vi se fură? Cum arăta cel mai mic microfon 
de urmărire pe care l-ați văzut? Cum vă 
dați seama, dacă primiți rest bani falși?  

Cum vă opriți necesitățile fizice, dacă 
rămâneți blocați în lift? Cum comunicați 
de sub dărâmături, la un eventual 
cutremur? Ce ați cumpăra de 100 de lei 
pentru ca să puteți supraviețui o 
săptămână?  

De ce vi se par „aiurea”, întrebările pe 
care „nu vi le-ați pus”? 

 
Florin Teofilact: m-ați băgat în ceață 

total.... 
Dorin Octavian Picioruş: Cu întrebări 

atât de practice?! 
Florin Teofilact: da, nu mi-am pus 

niciodată problema 
Dorin Octavian Picioruş: Care dintre 

ele...v-a luat prin „surprindere”? 
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Florin Teofilact: toate mi se par 
ciudate mai mult sau mai puțin  

Dorin Octavian Picioruş: Când o să vi 
se fure telefonul...sau o să rămâneți în 
lift...mai vorbim... 

Florin Teofilact: părinte, nu sunt așa 
profund 

Dorin Octavian Picioruş: Nu sunteți 
profund...ca să rămâneți blocat în lift? 

Dorin Octavian Picioruş: De ce vă 
ascundeți numele de familie sub 
„Teofilact”? 

Dorin Octavian Picioruş: Când 

începeți o discuție...trebuie să o terminați 
aici...nu în privat80! 

Florin Teofilact: teofilact înseamnă 
cel păzit de Dumnezeu[.] de multe ori 
Dumnezeu m-a izbăvit și așa am 
considerat să îmi pun pseudonimul. 

Dorin Octavian Picioruş: De ce vă 
puneți la icon fotografia...dacă numele dv. 
e fals? 

Florin Teofilact: pentru că și eu sunt 
fals 

Dorin Octavian Picioruş: Ce căutați la 
mine, care îmi asum identitatea? 

Florin Teofilact: d[e] c[e] nu putem 
discuta privat?  

Dorin Octavian Picioruş: Pentru că o 
să ne părăsiți...La revedere! 

Florin Teofilact: nu înțeleg81...  

                                                 
80 Pentru că a dorit să vorbim în particular, așa 

cum mai făcuse peste zi. Începuse discuția în fața 
tuturor...și o terminase numai cu mine...  

81 L-am scos dintre „prieteni”...dar, a doua zi, a 
revenit cu numele său real și l-am reprimit. De aceea și 
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Dorin Octavian Picioruş: Jugănaru M. 
Florin. Al 181-lea student al generației sale. 
În anul universitar 2008-2009 fiind anul I 
la facultate. La Facultatea de Teologie 
Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din Bucu- 
rești. 

Dorin Octavian Picioruş: Adică 
trebuie să ne asumăm identitatea și 
studiile atunci când vrem să discutăm în 
mod real cu oamenii. 

Olga Marinescu: Mai este şi vreo 
întrebare pe care nu v-aţi pus-o?  

Dorin Octavian Picioruş: Da, încă alte 

mii de întrebări! Una dintre ele e aceasta: 
mă poate convinge cineva de faptul că 
nimeni nu are nevoie de scrisul meu? 

Olga Marinescu: Dumneavoastră veţi 
avea nevoie de scrisul dumneavoastră atât 
timp cât veţi scrie.  

Dorin Octavian Picioruş: Și când nu 
voi mai scrie?   

Olga Marinescu: Când veţi avea 
altceva de făcut.  

Dorin Octavian Picioruş:  
Adică atunci când mă voi apuca de 

crescut porci, albine, lilieci...atunci nu voi 
mai scrie. 

Olga Marinescu: Sau de făcut...genţi, 
curele, portofe...le?  

Dorin Octavian Picioruş: Ca Savatie, 
nu?!!!!!  

Olga Marinescu: Da.  
Dorin Octavian Picioruş:  

                                                                                                     

comentariile de după. Pentru că Florin Teofilact este 
Florin M. Jugănaru.  
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Poate că vreau să mă ocup de ce vă 
ocupați dumneavoastră zilnic... 

Olga Marinescu: Vă place cum 
lucrează, sper. 

Dorin Octavian Picioruş: Da, îmi 
place! 

Olga Marinescu: Mai exact?  
Dorin Octavian Picioruş: Îmi place ce 

lucrează și cum lucrează Părintele Savatie 
curele, genți, etc. 

Dorin Octavian Picioruş: Dar mi-ar 
plăcea și mai mult dacă ar traduce zeci de 
opere din Sfinții ruși...și i-ar comenta...   

Olga Marinescu: Face nişte cusături 
ca de maşină.  

Dorin Octavian Picioruş: Am văzut 
din fotografiile lui de pe Facebook.   

Olga Marinescu: Poate că se gândeşte 
mai mult în timp ce lucrează genţi decât 
dacă ar traduce şi comenta chiar şi Sfinţi.   

Dorin Octavian Picioruş: Îmi dați și 
mie o fotografie cu dumneavoastră, cea de 
azi?   

Olga Marinescu: Nu mai am. 
Olga Marinescu: Dar, de ce? 
Dorin Octavian Picioruş: Să o 

privesc...îndeaproape...  
Dorin Octavian Picioruş: Ca să nu uit 

cu cine comunic...   
Dorin Octavian Picioruş: Pentru că o 

fotografie...e cât o scrisoare de dragoste... 
Olga Marinescu: Pozele cam mint. 
Olga Marinescu: De fapt, nu mint.  
Dorin Octavian Picioruş: Nu au cum 

să mintă! 
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Olga Marinescu: Oamenii încearcă să 
mintă şi în poze.  

Dorin Octavian Picioruş: Dar nu 
reușesc... 

Olga Marinescu: Unii.  
Olga Marinescu: Ca mine, de 

exemplu.  
Dorin Octavian Picioruş: Niciunul nu 

reușește să mintă în poze...pentru cineva 
care vede profund! 

Olga Marinescu: Eu nu ştiu dacă am 
reuşit să fiu vreodată în faţa aparatului ca 
şi când nu aş fi fost. 

Dorin Octavian Picioruş: Toată 
discuția mea cu dumneavoastră se bazează 
pe ce am înțeles din ce am văzut din trei 
fotografii de ale dumneavoastră de pe 
Facebook.   

Olga Marinescu: Nu prea cred.  
Dorin Octavian Picioruş: Ba da! E 

adevărul pur...  
Dorin Octavian Picioruş: Sunteți o 

femeie cu o constituție umană șubredă... 
dar sensibilă, atentă, binevoitoare...însă cu 
multe naivități, toane și, [mai ales,] 
orgoliu.  

Olga Marinescu: Eu am impresia că 
am gânduri mult mai frumoase decât îmi 
este înfăţişarea.   

Dorin Octavian Picioruş: Învățați 
repede, aveți nevoie de multă iubire, 
dăruiți atenție dar nu prea multă pentru 
un bărbat...și da, uneori, gândiți mai 
frumos decât multe femei de vârsta 
dumneavoastră... 
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Dorin Octavian Picioruş: Iar cine se 
îndrăgostește de dumneavoastră se 
îndrăgostește pentru cine sunteți...nu 
pentru cum arătați la un moment dat.  

Olga Marinescu: Nu ştiu ce să 
nădăjduiesc.  

Dorin Octavian Picioruş: Nădăjduiți 
totul! Tot ce vă doriți...  

Dorin Octavian Picioruş: Îmi dați o 
fotografie, până la urmă? 

Olga Marinescu: Când o să am, dar, 
de ce să nădăjduiesc totul? 

Dorin Octavian Picioruş:  

Nădăjduiți...la tot ceea ce doriți să 
aveți, să faceți, să fiți! 

Dorin Octavian Picioruş: De ce să nu 
fiți...dacă vreți?  

Olga Marinescu: Păi, eu cel mai mult 
îmi doresc să ne mântuim toţi cu pace. 
Cum să nădăjduiesc aşa ceva când văd ce 
se vede? 

Dorin Octavian Picioruş:  
În ciuda faptului că alții vor 

altceva...dumneavoastră și cu mine...și cu 
alții să nădăjduim că se vor mântui toți... 

Olga Marinescu: De asta sunt 
convinsă, deşi mulţi zic că nu e bine ce 
spun. Problema e că eu vreau să fim cu 
toţii buni chiar de acum, 

Dorin Octavian Picioruş: Și eu vreau 
același lucru...și asta nu încurcă pe nimeni!  

Olga Marinescu: Dar, nu este aşa şi 
eu sufăr de moarte, aproape, din cauza că 
nu mă pot gândi cu drag la oameni şi 
pentru că mi se rupe sufletul de milă. 
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Dorin Octavian Picioruş: E deja o 
rugăciune...durerea pentru alții... 

Dorin Octavian Picioruş: 21. 40 
înseamnă = eu mă pun la masă.  

Olga Marinescu: Şi, mai mult decât 
atât, pentru că nici măcar nu am nici eu 
posibilitatea de a merge la un duhovnic de 
încredere.  

Olga Marinescu: Cu Dumnezeu la 
masă.   

Dorin Octavian Picioruş: Cel mai bun 
ITist român e orb iar un alt român, Vasile 
Stoica, în scaunul cu rotile, a făcut peste 

100 de kilometri în 24 de ore...atingând un 
record mondial. Antena 3, în această 
seară... 

Dorin Octavian Picioruş: De ce 
duhovnicul nu e „de încredere”?  

Olga Marinescu: Din multe motive.  
Dorin Octavian Picioruş: Spuneți 14 

dintre ele...  
Dorin Octavian Picioruş: Domnule 

Dorin Zlotea82, de ce ați dorit să mă 
cunoașteți?  

Dorin Octavian Picioruş: Doamnă 
Cristina Savu83, de ce am onoarea de a vă 
cunoaște? 

Dorin Octavian Picioruş: Doamnă 
Aurelia Prepeliță84, când îmi vorbiți despre 
bibliotecile din Chișinău? 

                                                 
82 A se vedea:  

https://www.facebook.com/zlotea.dorin.  
83 Idem: https://www.facebook.com/cysmarys28.  
84 Idem:  

https://www.facebook.com/profile.php?id=119302
3512.  

159

https://www.facebook.com/zlotea.dorin
https://www.facebook.com/cysmarys28
https://www.facebook.com/profile.php?id=1193023512
https://www.facebook.com/profile.php?id=1193023512


Dorin Octavian Picioruş: Domnule 
Dorin Tufiș85, de ce cochetați cu 
monahismul?   

Dorin Octavian Picioruş: Unde zace 
promisiunea dumneavoastră, domnule 
Ionuț Chircalan86?  

Dorin Octavian Picioruş: Cele 14 
motive, doamnă Olga Marinescu87...  

Dorin Octavian Picioruş: Deci, 
domnule Zlotea Dorin, de ce...trebuie să 
vorbim cu dumneavoastră?  

Dorin Octavian Picioruş: Pentru că 
sunteți prietenul lui Florin Jugănaru88?  

Dorin Octavian Picioruş: Sunt nevoit 
să vorbesc cu cineva...doar pentru faptul că 
cineva dorește să vorbească cu mine?  

Dorin Octavian Picioruş: Oare nu 
trebuie să depui niște eforturi, ca cineva să 
te bage în seamă? Trebuie să ai doar cont 
pe Facebook...ca să stau cu tine de vorbă?  

Zlotea Dorin: wow! sunt puțin șocat! 
e nevoie, după cum bag de seamă, pentru 
„a exista” aici să se vorbească tare, cu forță, 
pătrunzător! am dat add fiindcă am sperat 
sa gasesc altceva decât ceea ce am găsit! 
nu știu de ce dar mă simt ca-n junglă, 
„selecția naturală” își arată colții – supra- 
viețuiesc doar cer puternici, care se 
conformează (eram obișnuit cu imaginea 
din Biserică – unde paraliticii sunt purtați 

                                                 
85 Idem: https://www.facebook.com/tufis.dorin.  
86 Idem: https://www.facebook.com/chir.ionutz.  
87 Idem:  
https://www.facebook.com/olga.marinescu.39.  
88 Idem:  
https://www.facebook.com/florin.teofilact.  
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pe brațe – cred că de aici mi se trage starea 
se șoc – iertați-mi îndrăzneala). 

Zlotea Dorin: nu știu dacă prin 
intervenția de mai sus am reușit să mă 
supun rigorilor „sistemului”, dacă nu –  în 
niciun caz nu mi-am propus asta –, iar 
dacă da, plec înainte să vină prima 
greșeală și să fiu devorat! 

Dorin Octavian Picioruş: Cred că 
trebuie să învățați să discutați în 
public...dacă vreți să aveți compania mea. 
Și, mai ales, trebuie să îmi citiți CVul 
pentru ca să nu mă confundați cu 

altcineva...  
Dorin Octavian Picioruş:  El e aici...și 

e lung, în jos:  
http://www.teologiepentruazi.ro/cv-

pr-dr-dorin-octavian-piciorus/.  
Dorin Octavian Picioruş: Tot la fel, aș 

dori să vă citesc CVul înainte ca să exclam: 
wow! 

Olga Marinescu: Nu a făcut slujba de 
cel puţin 14 ori. Nu ştim de ce. Nu l-am 
auzit o dată vorbind despre importanţa 
împărtăşirii cu Sfintele Taine, deşi, l-am 
rugat cel puţin o dată să o facă.  

L-am chemat să împărtăşească nişte 
vecini. A zis că vine, dar să îi aduc aminte 
chiar atunci, dimineaţa. L-am sunat, a 
venit doar la unul. Celălalt a murit 
împărtăşit doar cu Împărtăşania de la 
botez.  

Nici la cel care s-a dus atunci, nu s-a 
dus de multe ori, după ce l-am chemat şi 
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mi-a spus că vine. Despre predici numai 
de...ş.a.m.d. 

Olga Marinescu: Să nădăjduiesc ca 
fetiţa cu chibrituri?  

Dorin Octavian Picioruş: Îmi pare 
rău, doamnă...pentru aceste detalii 
dureroase...  

Dorin Octavian Picioruş:  Da, de ce 
nu?!  

Dorin Octavian Picioruş:   
Însă minunea e...că puteți trece peste 

greutăți...pe care alții nici măcar nu le 
concep. Nu își pun problema lor... 

Olga Marinescu: Dar, de ce da? 
Dorin Octavian Picioruş:  Pentru că a 

nu trece peste...înseamnă a te sinucide89... 
Olga Marinescu: Care este diferenţa 

între a nadăjdui şi a-ţi face iluzii?   
Dorin Octavian Picioruş: Prietenul 

dumneavoastră, Dorin Zlotea, domnule 
Florin Jugănaru, a plecat fără să ne arate 
CVul lui. Ni-l puteți spune dumneavoastră, 
pe scurt?  

Dorin Octavian Picioruş:  A nădăjdui 
= a aștepta de la Dumnezeu rezolvarea 
lucrurilor. A-ți face iluzii = a dori să îți 
împlinești dorințe nerealizabile.  

Florin Jugănaru: nu pot vorbi în 
numele unei alte persoane, afară de mine 

Olga Marinescu: Păi, eu nu ştiu dacă 
mai poate să-mi fie vreo dorinţă realiza- 
bilă. 

Dorin Octavian Picioruş:   

                                                 
89 Între timp Dorin Zlotea a plecat...fără să ne 

arate și CVul lui.  
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Dar e prietenul dumneavoastră, nu? 
Dorin Octavian Picioruş:  Dorințe 

realizabile...sunt multe. 
Florin Jugănaru: e o simplă cunoș- 

tință  
Dorin Octavian Picioruş: Am înțe- 

les...   
Dorin Octavian Picioruş: Dorințe 

realizabile, doamnă Olga Marinescu, sunt 
la orice vârstă!  

Dorin Octavian Picioruş:  Să mergi, să 
pictezi, să te rogi, să vezi un apus de soare, 
să mănânci un măr...sunt dorințe realiza- 

bile la orice vârstă...  
Dorin Octavian Picioruş:  De ce să 

numim dorințe...doar lucruri extrava- 
gante?!  

Olga Marinescu: Dar, părinte, sunt şi 
alte dorinţe mult mai stringente. Dorinţa 
de a şti că toţi cei din familie cred în 
Dumnezeu, de exemplu.  

Olga Marinescu: Dorinţe sfâșietoare.  
Dorin Octavian Picioruş: Însă cre- 

dința nu explică și nu înlocuie întregul 
nostru mod de-a fi. 

Olga Marinescu: Ştiu că sunt într-un 
tunel şi că la capăt este Lumina, dar nu 
vad decât o Luminiţă.   

Dorin Octavian Picioruş: A fi om 
credincios...nu înseamnă a fi om deștept 
sau sfânt. Ci înseamnă a fi un om 
care...înveți să fii ortodox.   

Dorin Octavian Picioruş: Din acest 
motiv...ai nevoie de multe alte lucruri pe 
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care, mai adesea, le înveți de la 
necredincioși decât de la credincioși... 

Dorin Octavian Picioruş: Ai nevoie să 
înduri, să accepți diverși oameni, să 
muncești din greu, să respecți... 

Dorin Octavian Picioruş: Un om care 
merge la Biserică nu e un câștig! E un 
câștig...dacă se schimbă pe fiecare zi, în 
mod conștient, pentru că merge la 
Biserică...  

Dorin Octavian Picioruş: Pe mine nu 
mă interesează numărul celor care vin la 
Biserică...ci interiorul lor. La fel Îl intere- 

sează și pe Dumnezeu: cine sunt ei în 
adâncul lor?  

Olga Marinescu: Ştiu şi eu. Eu nu ştiu 
cum să fac ce nu vreau să fac. 

Dorin Octavian Picioruş: Toți avem 
problema asta: vrem una...dar facem alta!  

Olga Marinescu: Păi, tocmai. Eu cred 
că dacă am vrea cu adevărat, am face, dar, 
noi, nici nu putem să vrem. 

Dorin Octavian Picioruş: Vrem, 
putem și facem...numai că, uneori, 
datorită obișnuințelor păcătoase...facem 
lucrurile pe care nu ni le dorim.  

Dorin Octavian Picioruş: Vă dorim o 
noapte...lină...   

Olga Marinescu: Eu vreau să nu fiu 
niciodată supărată pe cineva, dar sunt atât 
de supărată încât nu am reușit să le spun 
niciodată celor din familie ca îmi place de 
ei. Şi nici nu nădăjduiesc că am să o pot 
face vreodată în viaţa asta şi asta mă 
omoară. 
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Olga Marinescu: Vă mulţumim. Să vă 
asculte Dumnezeu! 

Dorin Octavian Picioruş: Știu deja, 
doamnă, cei din familie...că îi iubiți...Toată 
binecuvântarea!   

 
* 

 
5 noiembrie 2013 (marți). Toamna, 

păsările călătoare și avioanele, se duc în 
țările calde, că de acolo sunt ele. Oamenii 
muncesc toată ziua, cu spor, că dacă n-ar 
face acest lucru...mulți ar muri de foame. 

Iar noi, elevii scumpi ai patriei, cu multă 
abnegație și interes, nu învățăm limba 
română...pentru că și așa o știm de când 
am fost înțărcați. 

 
Dorin Octavian Picioruş: Nu vă place 

toamna?! Vă place doar vara, în apă, la 
mare, să vă bronzați ca racii?   

Dorin Octavian Picioruş: Încă din 
primele rânduri, vă spun că ne simțim 
bine la mare. Soarele încălzește cu putere 
litoralul turcesc. La noi, pe plajă, sunt 
multe alge. Niște negruți la față vând 
porumb cu strigare. Se mai fură, din când 
în când, portofele. În rest, totul e bine și 
noi ne iubim intens. A voastră, Lucia 
Desdemona! 

Dorin Octavian Picioruş: Dragă 
Feisbuce, te rog să îmi aduci comentatori 
vorbitori de Sfintele Sărbători! Cu cei de 
acum...casc pătrunzător... 
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Olga Marinescu: Sunteţi dependent 
de comentatori?  

Dorin Octavian Picioruş: Am încurcat 
cumva canalul? Aici avem o comunitate... 
de „meditație transcendentală” sau de 
dialog? Care dialog?! 

Olga Marinescu: Care dialog?   
Dorin Octavian Picioruş: Mie mi se 

pare că aici avem o comunitate de 
stingheri ursuzi... 

Olga Marinescu: Cine e stigherul 
ursuz şef? 

Dorin Octavian Picioruş: De ce ați 

venit aici...dacă n-aveți nimic de 
clămpănit?   

Olga Marinescu: De ce credeţi? 
Dorin Octavian Picioruş: Pentru că 

nu aud venind nimic...spre mine... 
Olga Marinescu: Genial răspunsul.    
Dorin Octavian Picioruş: Am 

impresia că pentru mulți Facebookul e un 
fel de poze în portofel...dar [care] nu are 
nimic de-a face cu dialogul. Adică nu știu 
de ce sunt aici... 

Dorin Octavian Picioruş: Eu am ce să 
spun: de aia sunt aici! Dar nu am cu cine 
comunica... 

Olga Marinescu: De ce? 
Dorin Octavian Picioruş: De proști! 
Dorin Octavian Picioruş: E prost... 

cine nu comunică, când are cu cine 
comunica.  

Olga Marinescu: Cei mai proşti. 

166



Dorin Octavian Picioruş: Asta e...Alții 
mi-ar plăti bani grei ca să comunice cu 
mine... 

Olga Marinescu: Care alţii?  
Dorin Octavian Picioruş: Alții, cu 

bani, care se simt cu adevărat singuri...și 
au nevoie de sfătuitori în diverse 
probleme.  

Olga Marinescu: Dumneavoastră 
aveţi nevoie de sfătuitor?  

Dorin Octavian Picioruş: Da, în multe 
probleme! 

Dorin Octavian Picioruş: Pentru că 

mă sfătuiesc cu mulți...  
Olga Marinescu: Şi unde îi căutaţi? 
Dorin Octavian Picioruş: Acolo unde 

trebuie.   
Olga Marinescu: Văd că sunteţi foarte 

"deschis" către dialog.  
Dorin Octavian Picioruş: Dacă vrei să 

vorbești cu un chimist...te duci la un 
chimist. Adică „acolo unde trebuie”. 

Dorin Octavian Picioruş: Eu vorbesc 
foarte explicit...dar nu banal. 

Olga Marinescu: Cu cine vreţi să 
vorbiţi, de vreme ce sunte[ț]i pe 
f[ace]b[oo]k?  

Dorin Octavian Picioruş: Cu oricine... 
Olga Marinescu: Despre ce?  
Dorin Octavian Picioruş: Despre orice 

vor să vorbească... 
Olga Marinescu: Deci, aşa?  
Dorin Octavian Picioruş: Da! 
Olga Marinescu: Păi, să vă mai spun 

ce mă frământă.  
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Dorin Octavian Picioruş: Vă ascult! 
Olga Marinescu: Spunea părintele 

Arsenie Boca despre oamneii care mor fără 
a scăpa de patimi, că după moarte vor 
suferi nesfârşit pentru că nu mai au cum să 
şi le potolească. 

Olga Marinescu: De exemplu, fumă- 
torii nu mai au cum să fumeze. Vă întreb: 
dorul de oameni este tot o patimă?  

Dorin Octavian Picioruş: E un act de 
mare noblețe umană, dacă omul e 
comun...iar dacă e un om duhovnicesc, 
dorul de oameni e o mare harismă. 

Dorin Octavian Picioruş: Dorul de 
oameni ca grijă pentru mântuirea lor. 

Olga Marinescu: Ei, nu la asta mă 
gândeam.  

Olga Marinescu: Mă gândeam la 
dorul îndrăgostiţilor de a fi împreună.  

Dorin Octavian Picioruş: E cel mai 
normal simțământ al îndrăgostiților...  

Dorin Octavian Picioruş: Păi tocmai 
asta înseamnă dragoste: să nu-l uiți pe 
celălalt în tot ceea ce faci.   

Olga Marinescu: Deci dorul ăsta nu 
este patimă? 

Dorin Octavian Picioruş: Patima e 
când te gândești doar la a face sex cu el. 
Dar atunci nu sunteți îndrăgostită ci doar 
excitată...  

Olga Marinescu: NU vorbiţi despre 
mine, pentru că nu e cazul. 

Olga Marinescu: Am înţeles ce aţi 
vrut să spuneţi şi mă bucur foarte mult că 
e aşa.  
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Dorin Octavian Picioruş: Eu nu m-am 
referit la dumneavoastră factual, ci doar 
ipotetic. La nivel didactic...  

Olga Marinescu: Atunci e bine.  
Dorin Octavian Picioruş: Aici vorbim 

despre problema în sine...nu de apropouri!   
Olga Marinescu: Altceva: 
A mai zis Părintele: "Seninătatea asta 

care nu scade, asta aş vrea să o prindeţi de 
la mine".  

Olga Marinescu: O aveţi?  
Dorin Octavian Picioruş: E un lucru 

foarte mare să fii disponibil, să fii 

binedispus față de oameni. 
Olga Marinescu: La asta credeţi că se 

referea?  
Dorin Octavian Picioruş: Dacă nu aș 

avea bucuria să comunic cu oamenii... 
credeți că m-aș mai fi chinuit atât de mult 
să fac toți „muții” să vorbească? 

Dorin Octavian Picioruş: Seninătatea 
la care cred că se referă Fericitul Arsenie 
Boca e simplitatea și bucuria unei inimi 
bune, curate și milostive cu oamenii.  

Olga Marinescu: Dar, sunt şi oameni 
care nu vă plac. 

Dorin Octavian Picioruş: Da! 
Dumneavoastră... 

Olga Marinescu: Ce nu vă place la 
mine? 

Dorin Octavian Picioruş: Treaba 
mea...  

Olga Marinescu: Şi a mea.  
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Dorin Octavian Picioruş: Cererile 
mele...nu ar putea să se împace...cu 
intențiile dumneavoastră...  

Olga Marinescu: Ascultarea necon- 
diţionată este totuna cu ascultarea din 
dragoste? 

Dorin Octavian Picioruş: Ascultarea 
din iubire duhovnicească și din înțelegerea 
sfințeniei Părintelui tău duhovnicesc...e 
incomparabilă cu altceva. 

Olga Marinescu: Care cereri şi care 
intenţii? 

Dorin Octavian Picioruş: Astea sunt 

ale mele...nu ale dumneavoastră!  
Olga Marinescu: Dar, e bine să 

asculţi de părintele care nu se poartă 
frumos [cu tine]? 

Dorin Octavian Picioruş: Depinde de 
la caz la caz... 

Dorin Octavian Picioruş: Nu există 
răspunsuri standard. Fiecare om are 
răspunsul lui. 

Olga Marinescu: Dacă un copil se 
poartă cu ceilalţi aşa cum s-ar purta şi cu 
Dumnezeu, dar părintele se poarta în mod 
inuman cu el, ce credeţi că ar fi normal să 
facă acel copil?  

Dorin Octavian Picioruş: Să îi tragă 
una după ceafă...părintelui său... 

Olga Marinescu: Glumiţi. 
Dorin Octavian Picioruş: Nu! Există 

cazuri când o ceartă și o bătaie bună între 
tată și fiu...remediază lucrurile. 

Alteori...nu... 
Dorin Octavian Picioruş:  
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Dumneavoastră poate nu știți cum 
arată niște tați beți și drăcoși...care iau 
toată familia la bătaie...iar copiii trebuie să 
își apere frații și mama de bătăuși...  

Dorin Octavian Picioruş: Eu trăiesc în 
lumea reală...unde mamele avortează, 
bărbații își bat toată familia...sau își vând 
nevasta la poker... 

Olga Marinescu: Am văzut şi eu şi 
dintr-ăştia. Dar, să vă mai spun un caz. Un 
tată a vrut să bată pe una dintre cele trei 
fiice, cu cureaua, pentru că ea făcuse o 
prostie. Era un tata bunicel. Fiica cea mică 

a sărit ea în faţa sorei pedepsită şi s-a lăsat 
bătută.  

Dorin Octavian Picioruş: De aceea nu 
îmi plac „sfinții” închipuiți...pentru că eu 
cunosc și spovedesc oameni cu păcate 
multe...  

Dorin Octavian Picioruş: Însă fata 
care a luat...și ia bătaie...nu a făcut din 
tatăl ei „un tată mai bun”...  

Olga Marinescu: Sau, mai ştiu un caz 
impresionant. Mi-a povestit o femeie că 
atunci când tatăl scotea cureaua să îl bată 
pe fratele ei, ea leşina şi tatăl renunţa. 

Dorin Octavian Picioruş: Renunța de 
frică...nu de dragoste!  

Dorin Octavian Picioruş: Îi era frică 
de pușcărie... 

Olga Marinescu: Din păcate, cred că 
nu. Fata aceea a ajuns rău. 

Dorin Octavian Picioruş: Și tatăl a 
ajuns „un ales” al satului?  

Olga Marinescu: Nu. Locuiau la oraş. 
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Olga Marinescu: Credeţi că dacă un 
om nu merită să fie ocărât, atunci în mod 
sigur crede că pe drept e ocărât? 

Dorin Octavian Picioruş:  
Din perspectiva omului nedreptățit... 

nedreptatea e nedreptate, îl doare...chiar 
dacă nedreptățile pe care i le fac 
oamenii...pot să aibă legătură cu viața lui 
de dinainte, cu păcatele sale... 

Olga Marinescu: Sau, pot să nu aibă 
legătură cu viaţa lui de dinainte ci, doar cu 
cea viitoare? 

Olga Marinescu: Nu știu...   

 
* 

6 noiembrie 2013  
 

 
 
Dorin Octavian Picioruş: Happy years 

and all the blessing, my dear Berney! Your 
family to be happy and to feel fulfilled 
alongside your children! I’m with you 
further on.  

 
* 
 

6 noiembrie 2013. Toamna e un 
poem...care îngrijorează pe cei care nu au 
casă, implicit nici ochi să-i vadă...și 
îmbujorează visătorii stagnanți, care 
mănâncă foamea altora pe bani de la stat, 
de la sinecuri...sau de la afaceriști mai 
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mult sau mai puțin dubioși. Restul 
e...dribling! 

 
Cuvinte apreciate de Monica Tripon 

și Adrian Ani-Endira Serghiescu.  
 
Olga Marinescu: Când eram copil, m-

am rugat de fumul ce ieşea din frunzele pe 
care le strânsesem să ardă, să se ducă la 
Dumnezeu şi să-i spună să ningă. Până 
dimineaţa a nins. Acum mă gândesc că 
fumul acela parcă era sufletul Toamnei. 

Dorin Octavian Picioruş: Suflet de 

poetă...Se observă! Vă dă de gol verbul...  
Olga Marinescu: Aş vrea eu să fiu 

poetă. 
Dorin Octavian Picioruş: Eu cred că 

sunteți o mare sufletistă, o implicată în 
viața oamenilor... 

Dorin Octavian Picioruş: Unde ești, 
pe care drum, cititorule? Ții post sau 
mănânci frigărui de miercuri?  

Dorin Octavian Picioruş: Pentru că 
dragostea contează...și chiar iubirea...ochii 
tăi, ca să zic așa, ce mult îmi vorbesc:  

http://www.youtube.com/watch?v=X
s1a36_OL-w.  

Dorin Octavian Picioruş:  
Bunăăăăăsearaaaaaa, 

Craaaaaaiovaaaaa!  
Dacă tot ce-mi amintesc acum...e 

ochii tăi, doamnă Olga Marinescu! 
Olga Marinescu: Nu mai ştiu ce să 

zic.  
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Dorin Octavian Picioruş: V-am auzit 
spre seară la radio, Părinte Eugen90! Erați 
plin de tupeu predicatorial, de succes, de 
cuvinte. Mi-ați făcut masa cu gust...  

Dorin Octavian Picioruş: Să fie 
dragoste, doamnă Olga!  

Olga Marinescu: Dacă zic, va fi? 
Dorin Octavian Picioruş: Cu 

siguranță! 
Olga Marinescu: Aşa să fie! Doar 

dragoste! 
Dorin Octavian Picioruş: Numai 

dragoste...dragoste profundă... 

Olga Marinescu: Libertatea este doar 
dragoste? 

Dorin Octavian Picioruş: Libertatea e 
o parte din dragoste. 

Preot Eugen Tanasescu: tupeu pre- 
dicatorial????...hahaha...îmbrățișare părin- 
te. 

Dorin Octavian Picioruş: Tupeu... 
dulce predicatorial, Părinte Eugen! 

Dorin Octavian Picioruş: Adică mi-a 
intrat...la suflet...ce-ați zis. 

Dorin Octavian Picioruş: Că și 
Gândul ăsta zice că o să ne impoziteze pe 
noi pe la Biserici...Dar ce, noi avem Biserici 
de impozitat?!!!!  

Dorin Octavian Picioruş: Iar dacă n-ai 
anvelope de iarnă...dar te duci vara la 
munte...și vine un viscol...un polițist te 
poate trage pe dreapta...și să te întrebe de 
numărul de telefon al mamei tale...  

                                                 
90 A se vedea:  
https://www.facebook.com/preoteugen.tanasescu.  
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Dorin Octavian Picioruş: Astea 
sunt...o parte din ce am învățat de la 
Părintele Eugen...azi... 

Dorin Octavian Picioruş: Care e 
libertatea, doamnă Olga Marinescu? 

Olga Marinescu: Libertatea e 
mântuirea. 

Olga Marinescu: Cred.  
Dorin Octavian Picioruş:  
Cunoașteți...Libertatea de a trage cu 

pușca? 
Dorin Octavian Picioruş: E unul Geo 

Dumitrescu91, care a scris-o...Poet... 

Olga Marinescu: NU. 
Dorin Octavian Picioruş: Poemul e 

aici:   
http://www.poezie.ro/index.php/poe

try/32087/ 
Olga Marinescu: Ce mai credeţi 

despre libertate?   
Dorin Octavian Picioruş: Că e bună 

să o ai tot timpul... 
Olga Marinescu: Şi nu o avem tot 

timpul?   
Dorin Octavian Picioruş: Câteodată, 

nu...  
Dorin Octavian Picioruş: Libertatea e 

pe cât ți-o dă cel cu care conviețuiești, 
discuți, te cerți...  

Dorin Octavian Picioruş: Îți poate da 
libertate...un tocsun, unul care nu știe să 
comunice, un ghebos la suflet?  

Olga Marinescu:  

                                                 
91 Idem:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geo_Dumitrescu.  
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Eu cred că dacă am pricepe că 
Dumnezeu este nesfârşit de bun, am 
pricepe şi că suntem liberi.   

Dorin Octavian Picioruş: Eu pot să fiu 
liber până la Dumnezeu...dar dacă cel de 
lângă mine e un închistat...nu mă pot simți 
bine cu el. 

Olga Marinescu: Ne putem mântui 
toţi cu pace? 

Dorin Octavian Picioruş: În principiu, 
da! În practică, nu... 

Olga Marinescu: De ce?  
Dorin Octavian Picioruş: Pentru că 

unii au nevoie de multe palme de la 
Dumnezeu ca să facă câteva lucruri 
banale, ca acela de a fi fidel lui Dumnezeu.  

Dorin Octavian Picioruş: Pe la 
dumneavoastră a plouat azi? 

Olga Marinescu: Şi există oameni 
care se mântuiesc cu pace? 

Olga Marinescu: A plouat. 
Dorin Octavian Picioruş: Da, în multă 

pace... 
Olga Marinescu: Dar, nu o pace care 

exclude suferința. 
Dorin Octavian Picioruş: Pot să existe 

oameni și care au trăit foarte puține 
suferințe...dar au viață de sfințenie.  

Dorin Octavian Picioruş: Pentru că 
suferința nu e „un necesar” pentru 
sfințenie...ci în funcție de viața ta, de ce 
trebuie să rectifici în viața ta...  

Dorin Octavian Picioruş: De aceea nu 
avem Sfinți „trași la xerox” ci fiecare e unic 
în toate ale lui. 
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Olga Marinescu: Dar sfinţii...iubesc şi 
nu se poate dragoste fără suferinţă în viaţa 
asta.  

Dorin Octavian Picioruş: Mă 
refeream la suferințe atroce la nivel fizic 
sau mental... 

Olga Marinescu: Păi, tot atroce cred 
că e şi suferinţa de dor. 

Dorin Octavian Picioruş: Câteodată, 
da... 

Olga Marinescu: Doar câteodată? 
Dorin Octavian Picioruş: Da...  
Dorin Octavian Picioruş: Simțirile 

profunde ale slavei lui Dumnezeu ne fac să 
trăim în mijlocul sărăciei, al umilinței, al 
durerii...cele mai mari bucurii...inimagina- 
bile pentru un om comun... 

Olga Marinescu: Dar, cam în acelaşi 
timp cu suferinţe sfâşietoare. 

Dorin Octavian Picioruş: Da, în 
același timp!... 

Dorin Octavian Picioruş: Ascultați 
manele...în timpul liber? 

Dorin Octavian Picioruş: Nici măcar 
jazz?!!! 

Olga Marinescu: Vă dedic şi eu ceva. 
Dorin Octavian Picioruş: Abia 

aștept... 
Olga Marinescu: Dragostea Din Tei - 

O-Zone // with Lyrics (Sing Along) for two 
People! 

http://www.youtube.com/watch?v=L
TA2pwkYno0. 
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Dorin Octavian Picioruş: Sunteți pe 
corazón92, doamnă! 

Dorin Octavian Picioruş: Adică m-ați 
lovit...la inimă... 

Olga Marinescu: E şi asta tot liberta- 
te. 

Dorin Octavian Picioruş: Da, 
libertatea...de a trage cu sunet! 

Olga Marinescu: şi Cuvinte!  
Dorin Octavian Picioruş: „Iubirea 

mea, sunt eu: Fericirea!”. Fratele lui 
Picassssso.  

Dorin Octavian Picioruş: Ei fac 

dragoste...în tei...sau e doar metaforă? 
Olga Marinescu: Ştiţi ce înseamnă 

METAFORAS din limba greacă? 
Dorin Octavian Picioruş: Da, eu v-am 

spus într-o predică...   
Dorin Octavian Picioruş: Înseamnă: a 

purta dincolo... 
Olga Marinescu: Poate că da, dar am 

uitat. Citii azi în cartea despre părintele 
Arsenie Boca. 

Dorin Octavian Picioruş: Și cum a 
definit-o? 

Olga Marinescu: Spunea un părinte 
că apare cuvântul ăsta pe mijloacele de 
transport.  

Dorin Octavian Picioruş: În Grecia? 
Olga Marinescu: Şi că s-a gândit că 

metaforele ne poartă gândul dintr-o lume 
în altă lume.   

Dorin Octavian Picioruş: E adevărat! 
Olga Marinescu: Da, în Grecia. 

                                                 
92 În limba spaniolă: inimă.  
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Dorin Octavian Picioruş: Metafora, 
alegoria, parabola au în comun...subînțe- 
lesul/ transportarea ta spre alt sens. 

Olga Marinescu: Da.  
Olga Marinescu: Dar Dumnezeu nu e 

o metaforă. 
Dorin Octavian Picioruş: Nu! Spre El 

duc...toate metaforele... 
Olga Marinescu: El cuprinde şi 

metaforele.   
Dorin Octavian Picioruş: Da!  
Olga Marinescu: Metaforele sunt 

cuvinte vii? 

Dorin Octavian Picioruş: Uneori, da...  
Olga Marinescu: Cum m-am simţit, 

poate. 
Dorin Octavian Picioruş: Atunci la 40 

și ceva? 
Olga Marinescu: Mai tânără.   
Dorin Octavian Picioruş: Mult spor în 

tinerețe! 
Olga Marinescu: şi şase aproape.   
Dorin Octavian Picioruş: La mulți 

ani!  
Olga Marinescu: Hmmm...Uşor de 

zis, greu de crezut.  
Dorin Octavian Picioruş: E greu de 

crezut viața sau fericirea ei? 
Olga Marinescu: Viaţa este un 

carusel.  
Dorin Octavian Picioruş: Se învârte 

degeaba? 
Olga Marinescu: Nu. Se învârte ca să 

treacă. 
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Dorin Octavian Picioruş: Noi ne 
trecem...ca frunza în vânt...codru se face 
pământ, cerul ni se luminează, te privesc 
în ochi c-o rază...  

Olga Marinescu: Versuri proprii? 
Dorin Octavian Picioruş:  
Împrumutate...de la președintele 

Băsescu, „care are o vârstă”...  
Dorin Octavian Picioruş: Și de 

dumnealui învățate...de la autorul anonim 
al nației...  

Dorin Octavian Picioruş: Sau, mai 
degrabă, de la domnul Liiceanu, care a mai 

scos o carte...despre turnătorul...pe care l-
am iubit... 

Olga Marinescu: Dumneavoastră aţi 
scris un vers...  

Olga Marinescu: nu, un gând despre 
care aţi zis că este cel mai frumos gând...  

Dorin Octavian Picioruş: Da, pe la 17-
18 ani... 

Olga Marinescu: îmi pare rău că l-am 
uitat. Sunt câţiva ani de când l-am citit.   

Olga Marinescu: Vreţi să mi-l 
reamintiţi? 

Olga Marinescu: Sunt online?  
Dorin Octavian Picioruş: E în Dorin 

Streinu, Opere alese, vol. 2, p. 43.  
Dorin Octavian Picioruş: Adică aici: 
https://archive.org/details/DorinStrei

nuOpereAleseVol.2.  
Olga Marinescu: Ajunsesem şi eu. 
Dorin Octavian Picioruş: Vă cred! 

Dumneavoastră mă citiți din scoarță în 
scoarță...Toată recunoștința...  
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Olga Marinescu: Am de gând să vă 
citesc din scoarţă în scoarţă, dar mai e...  

Dorin Octavian Picioruş: „Gândul tău 
e un sărut de femeie frumoasă”: acesta 
este! 

Dorin Octavian Picioruş: Adică îl 
scriam...pe când încă nu ajunsesem 
student... 

Olga Marinescu: Contemplarea 
femeii... 

Dorin Octavian Picioruş: Și îl scriam 
pe când trăiam la țară, ca dumneavoastră 
acum, și nu în mijlocul Bucureștiului.    

Dorin Octavian Picioruş: Mai pe 
scurt: poți face lucruri mari oriunde te afli! 

Olga Marinescu: Dar nu la fel de uşor 
peste tot.  

Dorin Octavian Picioruş: E 
adevărat...Dar fiecare loc are bunele și 
relele lui. La București nu se trăiește...cu 
covrigi în coadă.  

Olga Marinescu: Se trăieşte cu exces 
de poluare. 

Dorin Octavian Picioruş: Da! Cu 
exces de poluare, cu mâncare proastă, cu 
mulți nervi, cu multă singurătate... 

Dorin Octavian Picioruş: Mai faceți-
mi o dedicație! 

Olga Marinescu: În ce limbă?  
Dorin Octavian Picioruş: În orice 

limbă...  
Dorin Octavian Picioruş: Eu vă 

dau...scorpii: Scorpions -- Still Loving You 
[[ Official Live Video ]] HD  
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http://www.youtube.com/watch?v=k
AI0ZixbKX4.  

Olga Marinescu: Lara Fabian - 
Immortelle (Romanian subtitles) 

http://www.youtube.com/watch?v=P
hgdmZH3jpM.  

Dorin Octavian Picioruş: Fain! 
Dorin Octavian Picioruş:  
Sensibility93... 
Dorin Octavian Picioruş: M-ați topit 

de tot în seara asta. Dacă vă mai cer 
dedicații...mă îmbolnăvesc de senti- 
mente...  

Olga Marinescu: Nu aş mai şti ce. 
Dorin Octavian Picioruş: Nu se 

poate!...  
Olga Marinescu: A vieţii noastre.  
Dorin Octavian Picioruş: Facebook 2, 

în formă brută, are 122 de pagini... 
Dorin Octavian Picioruş: Și a 

vieții...dar și o carte!  
Olga Marinescu: Sunt prea multe  

cărţi. 
Dorin Octavian Picioruş: Da: sunt 

mult prea multe cărți nescrise...pentru că 
suntem leneși... 

Olga Marinescu: Dar, pe mine mă 
interesează mai mult altceva decât cărţile.  

Dorin Octavian Picioruş: Și asta, pe 
care o scriem acum...o scriem pentru mulți 
ochi...Dacă le spuneam doar pentru 
noi...era prea puțin. 

Olga Marinescu: Cărţile sunt intere- 
sante şi necesare, dar nu toată viaţa.  

                                                 
93 În limba engleză: sensibilitate.  
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Dorin Octavian Picioruş: Chiar 
pentru toată veșnicia...sunt necesare... 

Dorin Octavian Picioruş: Pentru că tu 
devii cartea...formată din multe, foarte 
multe cărți...  

Olga Marinescu: Asta, da.  
Dorin Octavian Picioruş: Devii 

cartea, una mare și profundă...pentru că ai 
citit lumea, cărțile, oamenii... 

Olga Marinescu: Poate că şi în 
veşnicie scriitorii vor scrie. 

Olga Marinescu: Dar, nu pe hârtie.  
Dorin Octavian Picioruş: Da! Toate 

cele revelate de Dumnezeu se vor întipări 
în noi. Noi vom fi cartea lui Dumnezeu! 

Olga Marinescu: Da, atunci vom auzi 
şi cu ochii şi vom vedea şi cu urechile.  

Dorin Octavian Picioruş: Lucruri 
prea-minunate! 

Olga Marinescu: Dumnezeu e 
pasionat de poezie, cred.  

Dorin Octavian Picioruş: De poezie, 
de muzică, de roman, de frumusețe. Cum 
ar fi lumea atât de excesiv de frumoasă, 
dacă Dumnezeu nu ar fi bogăția creativă în 
persoană? 

Olga Marinescu: Vom fi ca la 
spectacol, nu? O piesă cu un singur actor: 
Dumnezeu.  

Dorin Octavian Picioruş: Da, absolut! 
Olga Marinescu: Vreau să stăm toţi 

pe primul rând.   
Dorin Octavian Picioruş: Fiecare 

loc...e după măsura omului. Asta le-a spus-
o Domnul celor doi Apostoli: a sta de-a 
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dreapta și de-a stânga e a celor care o 
merită.  

Olga Marinescu: Totul e să luăm 
biletele.  

Dorin Octavian Picioruş: Da, să luăm 
bilete...acum!!! 

Olga Marinescu: Cei din urmă vor fi 
cei dintâi?  

Dorin Octavian Picioruş: Cel din 
urmă...va fi unde îi e locul...  

Olga Marinescu: De fapt, fiecare 
unde vrea. 

Dorin Octavian Picioruş: Da, unde 

vrea! 
Dorin Octavian Picioruş: V-am 

pupat...și vă las! 
Dorin Octavian Picioruş: Somnul 

trage de mine...  
Olga Marinescu: Eu vreau să fie toţi 

unde vreau să fiu eu.  
Dorin Octavian Picioruş: Foarte bine!  
Olga Marinescu: Toto Cutugno - 

Buona Notte – 
http://www.youtube.com/watch?v=uj

anErqONdQ.  
Dorin Octavian Picioruş: Vă dați cu 

italienii? 
Olga Marinescu: Nu. 
Dorin Octavian Picioruş: Am înțeles: 

vă plac numai românii...  
Olga Marinescu: Cred că îmi plac toţi 

oamenii, dar nu la fel de mult.  
Olga Marinescu: Cântec pentru băieții 

uciși la Chișinău - de Savatie Baștovoi 
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http://www.youtube.com/watch?v=o
8V9HS3Zv0o.  

 
* 

 
7 noiembrie 2013. Am făcut în așa fel 

în această dimineață, ca soarele care intra 
pe geam, atât de torid, să stea la noi...cât 
timp dorește el. 

 
Conversație apreciată de Adrian Ani-

Endira Serghiescu și Flori Bălănescu.  
 

Dorin Octavian Picioruş: Domnule 
Adrian Ani-Endira Serghiescu94, aveți un 
nume fascinant! M-am tot întrebat ce 
înseamnă „Ani-Endira”, pe lângă Adrian 
Serghiescu? 

Dorin Octavian Picioruş: Domnule 
George Matei95, spuneți-mi starea de spirit 
a acestei zile...prin indicarea unei arii 
muzicale. Care e muzica zilei de azi din 
sufletul dumneavoastră?  

Dorin Octavian Picioruş: Doamnă 
Doina Bujeniță96, de ce purtați ochelari? 
Ce v-a rupt vederea? 

Dorin Octavian Picioruş: Domnișoară 
Laura Ana Maria Bostan97, care vă e 

                                                 
94 A se vedea:  
https://www.facebook.com/adrian.serghiescu.  
95 Idem:  

https://www.facebook.com/george.matei.731.  
96 Idem:  
https://www.facebook.com/doina.bujenita.  
97 Idem:  
https://www.facebook.com/sarnthillaurwen.  
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matematica zilei? Ce faceți într-o zi cu 
soare în răcoare? 

Dorin Octavian Picioruş: Ceea ce am 
vrut să vă spun ieri, Părinte Eugen98, e că 
ați început să deveniți un Mircea Badea al 
Bisericii. Unul care îi pune la pământ, dă 
cu ei de gard, le-o zice incisiv... 

Cred că trebuie să alternați incisivi- 
tatea cu pauzele de delicatețe, pentru că 
oamenii, agitați de ritmul dumnevoastră 
alert și bătăios, vor reacționa bădăran...la 
zicerile de conștiință. 

Adrian Ani-Endira Serghiescu: Ani-

Endira este numele soției mele, este ea 
care vă vorbește, eu sînt șofer de camion 
nu am timp de internet. 

Adrian Ani-Endira Serghiescu: Să 
aveți o zi bună. 

Dorin Octavian Picioruş: Am înțeles 
acum! E o îmbinare de două nume...Vă 
mulțumesc, doamnă Ani-Endira, pentru 
precizări. Însă ce fel de nume este? E un 
nume arab? 

Adrian Ani-Endira Serghiescu: Ani 
vine da Ana, Endira este de la regina di 
India „Endira Gandi”. 

Dorin Octavian Picioruş: Foarte tare! 
E un nume combinat cu un pseudonim. 
Mulțumim pentru răspuns... 

Adrian Ani-Endira Serghiescu: Să 
aveți o zi bună 

Dorin Octavian Picioruş: Și dumnea- 
voastră, doamnă Ana!  

                                                 
98 Idem:  
https://www.facebook.com/preoteugen.tanasescu.  
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* 
 

7 noiembrie 2013. Prezența Puterilor 
cerești în viața noastră și a întregii 
existențe. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/11/07/predica-la-soborul-puterilor-ceresti-
8-noiembrie-2013/.  

 
Predică apreciată de Paul Isip99 și 

Papa Berney Foley100.  
 
Dorin Octavian Picioruş: Ce 

înseamnă a veghea, a sluji, a fi activ, cu 
adevărat activ, a fi în comuniune, a fi 
spontan...învățăm de la Dumnezeieștii 
Îngeri.  

 
* 

 
7 noiembrie 2013. Olga Marinescu: 

Autoironia salvează România? 
 
Dorin Octavian Picioruş: Nu, n-o 

salvează...ci doar o face să pară 
„lamentabilă”! 

 
* 

7 noiembrie 2013. Olga Marinescu: 
"lumea asta e doar o uriaşă clinică de 
dezintoxicare în care se tratează depen- 
denţa de viaţă". 

                                                 
99 Idem: https://www.facebook.com/paul.isip.1.  
100 Idem:  
https://www.facebook.com/bernie.pat.papafoley.  
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Dorin Octavian Picioruş: E un citat 

din Maria Ciobanu? 
Olga Marinescu: Nu.   
Dorin Octavian Picioruş: E din vreo 

scrisoare de dragoste a dumneavoastră? 
Olga Marinescu: Nu. 
Dorin Octavian Picioruş: V-a spus-o 

cineva...pe stradă? 
Olga Marinescu: Nu. 
Dorin Octavian Picioruş: A spus-o 

domnul Pleșu în viitoarea sa...carte 
„strălucită”?  

Olga Marinescu: NU. 
Dorin Octavian Picioruş: Vreo clarvă- 

zătoare Micșunica sau Lambada?  
Olga Marinescu: Un poet. 
Dorin Octavian Picioruş: Un poet cu 

capul mare...sau unul cu capul mic?   
Olga Marinescu: Nu ştiu. 
Dorin Octavian Picioruş: Are mus- 

tăți? 
Olga Marinescu: Cred că da.   
Dorin Octavian Picioruş: E în vârstă? 
Olga Marinescu: Dar, de ce? 
Olga Marinescu: Nu cred.  
Dorin Octavian Picioruş: E monah?  
Olga Marinescu: Sper. 
Dorin Octavian Picioruş: Sperați să 

ajungă...sau e sigur?  
Olga Marinescu: Sper că e.  
Dorin Octavian Picioruş: Sperați mult 

că e...sau puțin? 
Olga Marinescu: Mult. 
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Dorin Octavian Picioruş: Atunci nu-l 
cunosc!  

Olga Marinescu: Nici eu.   
Dorin Octavian Picioruş: Dar de ce 

ați devenit așa de vocalică? Vă bucurați că 
vă introduc în carte?  

Olga Marinescu: Nu.  
Dorin Octavian Picioruş: Deci 

scrieți...din lehamite...  
Olga Marinescu: NU ştiu.  
Dorin Octavian Picioruş: Din 

indiferență crasă...dar, totuși, pentru că vă 
face plăcere...  

Olga Marinescu: "De atunci nu am 
mai avut nicio liniște și nicio pasiune mai 
mare ca aceea de a scrie".  

Dorin Octavian Picioruş: E de la 
Liiceanu?  

Olga Marinescu: Scriitorii iubesc 
femeia pentru a putea să scrie cum le 
place?  

Dorin Octavian Picioruş: Care 
scriitori?  

Olga Marinescu: Talentaţi.  
Olga Marinescu: Dar femeile talenta- 

te...iubesc scriitorii geniali?   
Olga Marinescu: Cu atât mai mult, pe 

nişte genii.  
Dorin Octavian Picioruş: Să iubească 

sau să se prostitueze?  
Dorin Octavian Picioruş: Femeile 

sunt complexate de genii. Se simte ridicole 
în fața lor.   

Olga Marinescu: Să iubească. 
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Olga Marinescu: Se simt ridicole cele 
care sunt ridicole.  

Dorin Octavian Picioruş: Să iu- 
bească...ceea ce nu știu că sunt bărbații?  

Olga Marinescu: Să iubească pur şi 
simplu. 

Dorin Octavian Picioruş: Poate că 
femeile iubesc...fantezia de „bărbat” din 
mintea lor.   

Dorin Octavian Picioruş: V-ați pus 
problema dacă știți...ce înseamnă un 
bărbat?  

Olga Marinescu: Eu cred că femeile 

sunt mult mai realiste decât bărbaţii. 
Olga Marinescu: Da.   
Dorin Octavian Picioruş: E o 

presupunere.   
Dorin Octavian Picioruş: Realism, 

pentru femeie, înseamnă mărginirea la ce 
vede și pipăie.  

Olga Marinescu: Mărginire la fapte.  
Dorin Octavian Picioruş: Care fapte? 

Doar cele fizice?  
Olga Marinescu: Nu.  
Dorin Octavian Picioruş: Acesta e 

motivul pentru care femeia, dacă a născut 
copii...sau dacă i-a dat de mâncare 
bărbatului...crede că l-a și iubit.  

Dorin Octavian Picioruş: Realismul, 
în materie de copii, rămâne doar la șters la 
fund și scutece...iar în materie de bărbați: 
doar la sex și cadouri.  

Olga Marinescu: Eu cred că bărbaţii 
cred femeile cam aşa cum îşi doresc ei să 
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fie, iar femeile cred bărbaţii cam atât cât 
pot.  

Olga Marinescu: Cam aşa cred şi eu.  
Dorin Octavian Picioruş: Bărbații 

sunt adevărații realiști, pentru că ei aleg. 
Nu femeia se auto-propune...ci e aleasă...  

Olga Marinescu: Dar, cum aleg?  
Dorin Octavian Picioruş: Căsătoria în 

care bărbații nu aleg, după propriile lor 
principii...nu cam durează... 

Dorin Octavian Picioruş: Aleg...după 
proiectul de căsătorie pe care vor să îl 
trăiască. 

Dorin Octavian Picioruş: Femeia e 
proiectul, căsătoria e ridicarea proiectului, 
e casa. 

Dorin Octavian Picioruş: Iar când 
bărbatul simte că...proiectul lui nu se 
derulează cum trebuie...i-o spune în față... 

Olga Marinescu: Nu cred.  
Dorin Octavian Picioruş: Asta e viața 

la oamenii care fac ceva în viață. Dacă 
totul e doar de „probă” sau căsătorie 
„deschisă”, dacă nu e decât plăcere... 
niciunul nu ridică construcția numită 
„familie”.  

Olga Marinescu: Bărbaţii se ascund 
mai rău decât femeile.  

Dorin Octavian Picioruş: Asta o 
spuneți pentru că nu sunteți căsătorită...În 
căsătorie, bărbații nu-și ascund nici 
plăcerile, nici obsesiile, nici frustrările, nici 
capacitățile, nici dorințele...  
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Olga Marinescu: Femeile îţi deschid 
inima cât pot, dar bărbaţii numai cât vor şi 
nu vor să şi-o deschidă de tot.  

Dorin Octavian Picioruş: Asta se 
întâmplă...înainte de căsătorie...  

Olga Marinescu: De ce?  
Dorin Octavian Picioruş: Femeile își 

deschid inima...pentru că trebuie să fie 
cerute de nevastă.  

Dorin Octavian Picioruş: Bărbații le 
lasă să se publiciteze...și aleg pe cine vor.  

Olga Marinescu: Or fi şi cazuri din 
astea, dar nu e normal aşa. Normal, 

nimeni nu îţi deschide inima pentru că 
trebuie, ci pentru că e normal.  

Dorin Octavian Picioruş: Dar pe cea 
pe care o aleg...devine cea mai bună 
prietenă a lor.  

Dorin Octavian Picioruş: E normal să 
îți deschizi inima...dar și trebuie...pentru 
că altfel rămâi fată bătrână...  

Olga Marinescu: Râmâne fată bătrână 
cine trebuie să râmână.  

Dorin Octavian Picioruş:  
Rămâne...cine confundă îndrăgosti- 

rea și cunoașterea-reciprocă...cu spațiul 
căsătoriei. 

Olga Marinescu: „Ce am văzut?! Era 
tocmai romanul meu! În cateva clipe, prin 
fața minții mele, mi-a trecut tot romanul 
meu de debut: în imagini, ceva cuvinte și 
totul atât de real”. 

Dorin Octavian Picioruş: Cred că 
dumneavoastră ați căutat căsătoria înainte 
de nuntă... 
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Olga Marinescu: Am căutat pe cel 
care m-a ales.  

Dorin Octavian Picioruş: Și v-a lăsat 
cel care...nu v-a vrut.  

Olga Marinescu: Nu ştiu.  
Dorin Octavian Picioruş:  
Dumneavoastră citați din mine...fără 

diacritice? 
Olga Marinescu: Da.  
Dorin Octavian Picioruş: De ce?  
Olga Marinescu: De ce citez? 
Dorin Octavian Picioruş: De ce fără 

diacritice? 

Olga Marinescu: Aşa e textul.  
Dorin Octavian Picioruş: Unde e așa 

textul? 
Olga Marinescu: 
http://www.archive.org/stream/Dori

nStreinuOpereAleseVol.1/DorinStreinuOp
ereAleseVol.1_djvu.txt 

Dorin Octavian Picioruş: Pentru că 
nu aveți programul Djvu.exe instalat... 

Olga Marinescu: "La început mă 
răzbunam pe aceste momente și rupeam 
tot ceea ce scriam. Acum m-am mai 
temperat. Însa, spun sincer faptul: nu de 
tot".  

Dorin Octavian Picioruş: Încercați să 
citați puțin...și din dumneavoastră?!!! 
Poate din ultima carte scrisă... 

Olga Marinescu: Glumiţi.  
Dorin Octavian Picioruş: Dacă tot 

vorbiți cu mine pe picior de egalitate...de 
ce nu?! 
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Olga Marinescu: Un geniu se poate 
simţi iubit atât cât îşi doreşte de vreo 
femeie?  

Dorin Octavian Picioruş: E un gest 
grosolan...să citați din mine...când vorbiți 
cu mine... 

Olga Marinescu: Îmi pare rău că nu 
sunt delicată.  

Dorin Octavian Picioruş: Vă accept 
părerea de rău... 

Olga Marinescu: "Când gândesc, în 
jurul meu totul devine idee". Cam asta este 
ce vroiam eu să spun despre bărbaţi.   

Dorin Octavian Picioruş: Un geniu nu 
se simte niciodată împlinit...în iubire... 
pentru că împlinirea cea mai profundă e 
Dumnezeu. 

Dorin Octavian Picioruş: Asta nu 
înseamnă că iubește...puțin femeia pe care 
o iubește... 

Olga Marinescu: Dar geniul se simte 
desăvârşit, cred. 

Dorin Octavian Picioruş: Nu, 
niciodată... 

Dorin Octavian Picioruş: De aici și 
munca epuizantă, continua muncă 
epuizantă de a crea...de a ajunge la ce e 
mai profund în tine...  

Olga Marinescu: Ştiu că o iubeşte 
genial, dar eu spuneam că nu prea cred că 
se poate simţi iubit genial. 

Dorin Octavian Picioruş: Adevărat...    
Dorin Octavian Picioruş: Însă nici 

Sfântul nu e iubit cu sfințenie...de niște 
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mucoși de ucenici sau pelerini...care vor 
altceva...decât pe el... 

Olga Marinescu: Nu ştie geniul că 
este geniu? 

Dorin Octavian Picioruş: Credeți că 
mulții gură-cască, care veneau la Fericitul 
Arsenie Boca, înțelegeau ceva esențial 
despre el?   

Dorin Octavian Picioruş: Și geniul și 
Sfântul știu cine sunt...  

Olga Marinescu: Eminescu ştia că 
este geniu. Iar desăvârşirea înseamnă şi 
permanentă desăvârşire.  

Dorin Octavian Picioruş: Bineînțeles 
că știa cine este...dar și cât are de 
lucru...pentru cine este!  

Dorin Octavian Picioruş: Există niște 
teologi protestanți care au crezut că 
Domnul, când era mic, ca om...„nu știa” că 
e Fiul lui Dumnezeu întrupat.  

Olga Marinescu: Dar, puţini sfinţi au 
spus că sunt sfinţi.  

Dorin Octavian Picioruş: Asta e altă 
treabă... 

Olga Marinescu: Şi cum justificau 
protestanţii?  

Dorin Octavian Picioruş: Dacă 
dumneavoastră ascundeți că sunteți 
femeie...sau că ați făcut un anume 
lucru...înseamnă că nu sunteți femeie...sau 
că n-ați făcut [acel lucru]? 

Dorin Octavian Picioruş: Se bazau pe 
o erezie mai veche: că Fiul întrupat „a 
evoluat” în cunoașterea de Sine ca Dumne- 
zeu.  
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Olga Marinescu: Ar însemna că mint, 
dar sfinţii mint?  

Dorin Octavian Picioruş: Se numește 
„smerită cugetare”. 

Olga Marinescu: Cred că am citit şi 
eu, poate chiar în primul volum de 
dogmatică ce vă aparţine? 

Dorin Octavian Picioruş: E de studii 
de teologie dogmatică...nu de Dogmatică! 
Nu am terminat primul volum din 
Dogmatica mea...  

 
* 

 
8 noiembrie 2013. Dacă nu cobori din 

buna părere de sine...nu poți să întâlnești 
niciun aproape pe stradă, la locul de 
muncă, acasă...când mergi cu trenul... 

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/11/08/predica-la-duminica-a-25-a-dupa-
rusalii-2013/.  

 
Papa Berney Foley a apreciat 

predica101.  
 
Olga Marinescu: Demonii au viaţă?  
Dorin Octavian Picioruş: Vă luptați 

cu...ființe inexistente?  
Olga Marinescu: A exista înseamnă a 

avea viaţă? Moartea a existat, dar nu era 
viaţă. 

Dorin Octavian Picioruş:  

                                                 
101 A se vedea:  
https://www.facebook.com/bernie.pat.papafoley.  
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V-ați întâlnit cu moartea...vreodată? 
Olga Marinescu: Moartea nu mai 

există de la Înviere. 
Dorin Octavian Picioruş: O să vă 

pupe...în curând... 
Dorin Octavian Picioruş: De obicei, 

filosoafele ca dumneavoastră sunt vizitate 
de moarte...cu mult timp înainte...  

Olga Marinescu: Vreţi să fiţi mai 
explicit? vă rog! 

Dorin Octavian Picioruş: Vreți să știți 
cum o să vă viziteze moartea?! Așa, pe 
nepusă masă... 

Olga Marinescu: Despre ce moarte 
vorbiţi? 

Dorin Octavian Picioruş: Despre 
singura moarte...   

Olga Marinescu: Adormire. 
Dorin Octavian Picioruş: Însă eu mă 

întreb altceva: când veți termina odată 
interogatoriul cu mine...și veți discuta 
normal, așa cum vorbiți dumneavoastră, 
de obicei? 

Dorin Octavian Picioruş: Pentru că 
am senzația de déjà-vu: parcă mai mulți 
inși îmi pun întrebări prin dumneavoastră. 
Nu vi se pare?!  

Olga Marinescu: Nu.  
Dorin Octavian Picioruş: Mie...da! 
Dorin Octavian Picioruş: Iar [mie] mi 

se pare că sunteți „purtătoarea de cuvânt” 
a multora... 

Olga Marinescu: Mai sunteţi 
supăraţi?  
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Dorin Octavian Picioruş: Cu clica 
dumneavoastră?  

Olga Marinescu: Aţi spus la finalul 
predicii că sunteţi supăraţi. 

Dorin Octavian Picioruş: Cu cine? 
Olga Marinescu: Nu aţi spus cu cine.  
Dorin Octavian Picioruş: Și dumnea- 

voastră vreți să știți cu cine?  
Olga Marinescu: Nu. 
Olga Marinescu: Eu nu m-am gândit 

că sunteţi supărat cu cineva. 
Olga Marinescu: M-am gândit doar 

că aveţi necazuri. 

Dorin Octavian Picioruş:  
Interogatoriul continuă, după cum se 

vede!  
Dorin Octavian Picioruş: Eu cred că 

trebuie să învățați să vorbiți despre 
dumneavoastră...dacă vreți ca cineva să vă 
vorbească cu adevărat...  

Dorin Octavian Picioruş: A comu- 
nica...nu înseamnă a întreba...ci a te 
propune! 

Olga Marinescu: Pentru asta ar trebui 
să fiu mai deşteaptă decât sunt.  

Dorin Octavian Picioruş: Deci: dăm 
drumul la confesiune!  

Olga Marinescu: Nu cred.  
Dorin Octavian Picioruş: De ce 

trebuie să vă bage cineva în seamă? Cine 
sunteți de trebuie să fiți remarcată?  

Dorin Octavian Picioruş: Dacă nu 
răspundeți...iar părăsiți rândurile! 

Dorin Octavian Picioruş: Adică de ce 
ați venit ca să vă propuneți pe Facebook 
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drept „vorbitoare”, dacă nu vreți să spuneți 
nimic despre dumneavoastră? 

Olga Marinescu: Eu nu sunt un om 
interesant pentru mulţi oameni. 

Dorin Octavian Picioruş: Atunci, 
plecați!!! 

Olga Marinescu: Unde? 
Dorin Octavian Picioruş: Din 

Facebook...acasă...plângând în pernă...și 
vorbind cu norii...  

Olga Marinescu: Voi pleca când voi 
crede eu că e mai bine să plec.  

Dorin Octavian Picioruş: De ce să ne 

pierdem timpul...dacă n-aveți nimic de 
zis?!  

Olga Marinescu: Păi, eu nu v-am 
obligat să pierdeţi timpul cu mine. V-am 
spus ce am crezut că e bine să vă spun.  

Dorin Octavian Picioruş: Tocmai...La 
revedere din nou! 

Olga Marinescu: Nu adio102?   
Dorin Octavian Picioruş: Să vă auzim 

glasul, doamnă Mihaela Macovei, dacă ați 
dorit să vedeți cum comunicăm în 
Facebook!  

Dorin Octavian Picioruş: Ce doriți să 
îmi spuneți? 

Dorin Octavian Picioruş: Atunci vă 
dorim numai bine...și dumneavoastră! 

Dorin Octavian Picioruş: Cum a 
rămas, doamnă Flori Bălănescu103, 
problema cu citirile auxiliare? A fost 

                                                 
102 Și am scos-o din nou din lista de „prieteni”.  
103 A se vedea:  
https://www.facebook.com/flori.balanescu.  
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interesant faptul, pentru mine, că Florin 
Iaru „și-a făcut timp” să vorbească.  

Dorin Octavian Picioruş: Sunteți cam 
scump la vorbă, domnule George Matei104, 
în ciuda privirilor intense...la mine în 
ogradă!  

Cu vorbe puține, sibilinice, nu 
progresăm în cunoașterea reciprocă.  

Dorin Octavian Picioruş: Doamnă 
Doina Bujeniță105, vă știu doritoare de 
vorbă...Ce ne mai puteți spune? 

Dorin Octavian Picioruş: Domnișoară 
Laura Ana Maria Bostan, discuții publice 

nu doriți?  
Eu le-aș dori mai degrabă pe acestea, 

care scot în evidență personalitatea unui 
om.  

Iar dumneavoastră, masterand în 
Matematică, aveți multe de dăruit. 

Dorin Octavian Picioruş: Doamnă 
Elena Panait106, care sunt prețurile la 
dumneavoastră la salon, pentru a-mi pune 
părul pe moațe? 

Dorin Octavian Picioruş: Domnule 
Ionuț Ionescu107, cum se face că de atâta 
timp ați venit aici, ați spus că vreți 
sfaturile mele...dar nu mi-ați cerut 
niciunul? 

                                                 
104 Idem:  
https://www.facebook.com/george.matei.731.  
105 Idem:  

https://www.facebook.com/doina.bujenita.  
106 Idem:  
https://www.facebook.com/elena.panait.589.  
107 Idem:  
https://www.facebook.com/ionut.ionescu.7503.  
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Dorin Octavian Picioruş: Cine este 
doamna Liana Dobocan108 și cu ce se 
ocupă?  

Dorin Octavian Picioruş: Doamnă 
Mariana Morar109, cum vă mai simțiți? Ce 
ne mai puteți sfătui?  

Dorin Octavian Picioruş: Părinte Paul 
Isip110, am văzut că mi-ați remarcat o 
predică recentă...Ce v-a determinat să 
faceți acest lucru? Și unde vă putem găsi o 
pagină cu lucrările, predicile, munca dum- 
neavoastră? 

Dorin Octavian Picioruş: Domnule 

Gabriel Mitroi111, ce credeți că știu cei 524 
de prieteni ai dumneavoastră, de pe 
Facebook, despre dumneavoastră? Cu ce i-
ați „vrăjit” de sunt așa de mulți? 

Dorin Octavian Picioruş: Părinte 
Ciciovan Vasile112, ce veți predica mâine? 
Cel care a căzut între tâlhari era un 
indiferent sau un preafrumos, care a atras 
prea mult atenția? 

Dorin Octavian Picioruş: Domnule 
Ionuț Chircalan113, cum să caracterizez 
frumoasa dumneavoastră tăcere? 

Dorin Octavian Picioruş: Mai pe 
scurt: comunicarea este zero barat!  

                                                 
108 Idem:  
https://www.facebook.com/diana.dobocan.58.  
109 Idem:  
https://www.facebook.com/mariana.morar.39.  
110 Idem: https://www.facebook.com/paul.isip.1.  
111 Idem:  
https://www.facebook.com/gabriel.mitroi.56.  
112 Idem:  

https://www.facebook.com/ciciovan.vasile.  
113 Idem: https://www.facebook.com/chir.ionutz.  
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Laura Ana-Maria Bostan: Nu sunt 
masterand în matematică, ci în informatică 
(și tot mai am de învățat foarte mult până 
să pot vorbi chiar în domeniul spre care 
mă îndrept). Iar în cazul acesta nu am ce 
spune fără să ascult înainte predica și e 
foarte probabil ca predica să nu mă 
provoace să "comentez" aici.  

În plus[,] pentru o discuție[,] mai e 
nevoie și de sincronizare între cei care 
comunică. Revin când termin de ascultat, 
asta dacă am ceva de spus. Seara bună, 
părinte și mulțumesc. 

Dorin Octavian Picioruş: Dacă veniți 
mai des, aici, la comentarii, o să ne 
explicați diferența dintre matematică și 
informatică...și ne veți da și sfaturi 
practice.  

* 
 

9 noiembrie 2013 (zi de sâmbătă).  
Mihaela Macovei114:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/11/08/conotatiile-umplerii-ca-gest-
duhovnicesc/.  

 
Dorin Octavian Picioruș: De ce, 

doamnă? De ce vă sunt „prieten”? 
Mihaela Macovei: p[en]t.[ru] că ați 

acceptat...mulțumesc!  
Dorin Octavian Picioruș: Nu, nu asta 

e întrebarea! De ce atâta risipă de priviri 
asupra mea...dacă nu mă cunoașteți? 

                                                 
114 Idem:  
https://www.facebook.com/mihaela.macovei.507.  
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Dorin Octavian Picioruș: Adică ce v-a 
determinat să mă acceptați drept 
confident...și de ce mă citați? 

Dorin Octavian Picioruș: Am înțeles: 
mă citați...pentru că nu doriți să vorbiți cu 
mine! 

Mihaela Macovei: mulțumesc de 
înțelegere! 

Dorin Octavian Picioruș: De obicei 
nu am „înțelegere”...pentru cei care nu știu 
să comunice... 

Mihaela Macovei: sper să nu fie o 
problemă că vă citez articolele care mă 

interesează? 
Dorin Octavian Picioruș: Problema 

nu e citarea...Problema e că nu îmi 
răspundeți la niște întrebări simple...ca 
aceea: de ce doriți să fiți „prietenă” cu 
mine pe Facebook...și de ce considerați 
articolele mele citibile? 

Mihaela Macovei: da am o problemă 
în a comunica, să-mi fie cu iertare... 

Dorin Octavian Picioruș: Atunci 
trebuie să veniți, să vedeți cum comunicăm 
pe Facebook...și să vedeți dacă ați greșit 
sau nu omul...  

Mihaela Macovei: sunt convinsă că 
ceea ce postați pe facebook p[en]t[ru] 
mine sau nu numai aici, mă interesează și 
nu am de ce să fi greșit persoana 

Dorin Octavian Picioruș: Foarte bine! 
Atunci vom discuta din plin...  

Mihaela Macovei: dacă este necesar, 
să fie!  
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* 
 

10 noiembrie 2013. Sfântul Mina va 
face o mare minune pentru noi: ne va ajuta 
să ne recuperăm omenia pierdută! Ne va 
ajuta să ne regăsim bunul simț, delicate- 
țea, frumusețea interioară...pe care le-am 
aruncat la coș...la un moment dat.  

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/11/10/predica-la-sfantul-mare-mucenic-
mina-11-noiembrie-2013/.  

 

Apreciată de Papa Berney Foley.  
 
* 

10 noiembrie 2013 
 

 
 

Dorin Octavian Picioruș: Păcat că 
femeile sunt atât de „ieftine”...Doar 129 de 
lei115?!  

                                                 
115 Comentariul nu mi-a fost acceptat.  
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* 
10 noiembrie 2013 
 

 

 
 
Diana Dulgheru: deși sufletul nu se 

vede, eu sunt convinsă că se poate intui! 
indiferent că-i bărbat, sau că-i femeie! cu 
siguranță că sunt și bărbați pricepuți, care 
văd destul și peste!!! 

Dorin Octavian Picioruș: Și dacă v-ar 
vorbi, bărbații pricepuți, despre ce văd...în 
dumneavoastră...v-ar înfricoșa adevărurile 
despre dumneavoastră? 

Diana Dulgheru: Nu nu, absolut! 
Dorin Octavian Picioruș: Nu cred că 

sunt plăcute...lucrurile pe care le pot vedea 
„bărbați pricepuți” în dumneavoastră... 

Diana Dulgheru: placute sau 
neplăcute fiecare e liber sub soare, să 
spună orice! iar eu sunt responsabilă de 
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ceea ce spun eu nu și de ceea ce înțeleg sau 
văd alții! 

Dorin Octavian Picioruș: Reformulez: 
dacă cineva v-ar vorbi despre dumnea- 
voastră...așa cum sunteți...ați accepta 
adevărul dur? 

Diana Dulgheru: bineînțeles!  
Dorin Octavian Picioruș: Privindu-vă, 

eu cred că vă credeți frumoasă, 
atrăgătoare...fără însă a avea lucruri cu 
care să atrageți în mod real. Adică în 
dumneavoastră înșivă... 

Dorin Octavian Picioruș: Și, în ciuda 

faptului că păreți colocvială...sunteți un 
om singuratic...și, în ciuda faptului că 
păreți împlinită...sunteți un om trist...  

Dorin Octavian Picioruș: Fotografiile 
dumneavoastră nu sunt pentru „bărbați 
care văd”...ci pentru „bărbați care văd 
epiderme”.   

* 
10 noiembrie 2013 
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* 

10 noiembrie 2013 
 

 
 

Dorin Octavian Picioruș: Conțin 
Informatică aceste cornulețe, domnișoară 
Laura, sau, de fapt, sunt literatură de 
sertar? Vreți să vă pregătiți pentru 
campionatul de bucătărire sau sunt doar 
pase în fața porții? 

Laura Ana-Maria Bostan: o reţetă e 
un algoritm. 

Dorin Octavian Picioruș: Și un 
algoritm e o metaforă? 

Laura Ana-Maria Bostan: nu cred. un 
algoritm nu e metaforă pentru că nici nu 
crează un sens nou a ceva și nici nu 
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ornamentează un concept. un algoritm 
este o secvență de pași care nu lasă loc 
ambiguității, se execută într-o ordine 
precisă, produce un rezultat și se oprește 
în timp finit.  

dar, inițial nu m-am gândit că aș vrea 
ca această fotografie să aibă legătură. mi-
am amintit de analogia dintre rețetă și 
algoritm atunci când am citit întrebarea 
(este una din analogiile folosite de 
profesori pentru a exemplifica noțiunea de 
algoritm în clasele mici). 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru 

mine și algoritmul și zâmbetul și metafora 
sunt metafore: pentru că te poartă spre 
altul. Dacă nu te poartă...algoritmii sunt 
ziduri. Dumneavoastră vedeți ziduri de 
obicei?  

Laura Ana-Maria Bostan: un algoritm 
oarecare te poartă spre un rezultat. dar 
sigur că se pot scrie poezii, povești, benzi 
desenate despre algoritmi și astfel multe 
metafore.  

Pentru mine conceptul de algoritm e 
însă sec, nu mi l-am închipuit metaforic 
(pentru că ar fi fost ceva ornamental și 
neinteresant). se pare că se pot construi 
metafore și cu algoritmi, cum deja ați 
reușit asta. Zidurile nu apuc să le 
văd…intru direct în ele. 

Dorin Octavian Picioruș: Și eu mă 
întâlnesc adesea cu ziduri...de care mă rog 
să fie umane.  

Și unele dintre ele devin 
umane...altele rămân, pe timp indeter- 
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minabil, ziduri. Adică nu poți să faci nimic 
împotriva libertății oamenilor. Nici măcar 
cornulețe...Dacă nu vor cornulețe...ci vor 
înghețată, oamenii vor dori înghețată...și 
nu metafore. 

 
* 

10 noiembrie 2013 
 

 
 
Dorin Octavian Picioruș: Mersul pe 

două picioare...începe cu mersul în 
cărucior. De aceea, la un moment dat, 
copiilor trebuie să li se atragă atenția, 
când uită, că învățatul mersului pe 
jos...începe cu purtatul în brațe, cu atenția 
clipă de clipă...la copilul, care nu știe să 
diferențieze între nucă...și glonț... 

 
* 
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11 noiembrie 2013. Tăcerea, pe 

Facebook, nu e de aur! Înseamnă izolare, 
impotență dialogică, indiferență față de 
celălalt. 

 
Dorin Octavian Picioruș: Eu cred 

că...și de Sfântul Mina se pot spune unele 
lucruri importante despre noi și viață... 

Dorin Octavian Picioruș: Spre 
exemplu, doamna Diana Dulgheru116, a 
vrut să știe cum văd  „bărbații care văd”. 
Când i-am spus...fotografiile s-au în- 
cheiat...dar a venit să vadă ce scriu aici, ce 
fac.  

Dorin Octavian Picioruș: Domnul 
Iordache Horațiu Dorin117 vrea să ne 
întâlnim...și poate că o să ne și întâlnim.  

Dorin Octavian Picioruș: Părintele 
Eugen (Preot Eugen Tanasescu118) face 

                                                 
116 A se vedea:  

https://www.facebook.com/diana.dulgheru.  
117 Idem:  
https://www.facebook.com/iordache.h.dorin.  
118 Idem:  
https://www.facebook.com/preoteugen.tanasescu.  
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emisiuni peste emisiuni, diurne, nocturne 
și ultra-nocturne...și vrea să știe dacă ne 
plac pisicile. Da, ne plac clanurile 
pisicești...în haită!  

Dorin Octavian Picioruș: Domnul 
George Matei119 nu vrea să cânte pe 
Facebook!  

Dorin Octavian Picioruș: Domnișoara 
Laura Ana Maria Bostan120 face cornulețe 
algoritmice.  

Dorin Octavian Picioruș: Doamna 
Doina Bujeniță121, de la Cernavodă, nu vrea 
să mai vorbească și nici măcar să mai râdă 

împreună cu noi.  
Dorin Octavian Picioruș: Doamna 

Flori Bălănescu122 ține totul ascuns, numai 
pentru dumneaei...deși e admiratoare de 
Goma, care dă totul pe față.  

Dorin Octavian Picioruș: Domnul 
Adrian Ani-Endira Serghiescu123 e pe 
camion, dar doamna Ana nu vrea să ne 
zică nimic.  

Dorin Octavian Picioruș: Părintele 
Augustin Gheorghiu124 slujește intens...și 
pune chiar și fotografii. Nu are timp să ne 
vorbească, dar ne vede. 
                                                 

119 Idem:  
https://www.facebook.com/george.matei.731.  
120 Idem:  
https://www.facebook.com/sarnthillaurwen.  
121 Idem:  
https://www.facebook.com/doina.bujenita.  
122 Idem:  

https://www.facebook.com/flori.balanescu.  
123 Idem:  
https://www.facebook.com/adrian.serghiescu.  
124 Idem:  
https://www.facebook.com/augustin.gheorghiu.  
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Dorin Octavian Picioruș: Vedeți câte 
se pot spune despre niște fotografii...care 
au în spatele lor oameni? 

Flori Bălănescu: Sunteţi plin de 
energie, Părinte, luni, la primele ore...mă 
pregătesc să răzbat în lume, închid 
F[ace]B[ook]-ul. Ne-om mai auzi noi şi "la 
vedere"... 

Dorin Octavian Picioruș: Vă doresc 
drum bun, doamnă Flori! Pentru că și eu 
mă pregătesc pentru același lucru: pentru 
marele drum al zilei de azi.  

Iordache Horațiu Dorin: sigur că o să 

ne întâlnim, avem multe de vorbit, însă eu 
vorbesc mai rar pe aici că muncesc foarte 
mult, sunt tot timpul pe drumuri. 

Dorin Octavian Picioruș: Vom stabili 
împreună, domnule Dorin, ziua și locul...și 
ne vom vorbi! Știu cum sunt drumurile...  

Dorin Octavian Picioruș: Mai sunteți 
supărată pe mine, doamnă Diana 
Dulgheru125, că văd astfel lucrurile? 

Dorin Octavian Picioruș: Poate mă 
ajutați să văd...în mod ajustat...și 
just...fotografiile dumneavoastră.  

Dorin Octavian Picioruș: Doamna 
Flori Bălănescu126, spre exemplu, de 
dimineață a plecat la serviciu...fără chef de 
viață. Remarca faptul că m-am trezit cu 
mult spor...și i-am spus că și eu am 
drumuri azi. Acum, când ne-am întors 
acasă...cred că o să-mi spună cum stă 
                                                 

125 Idem:  
https://www.facebook.com/diana.dulgheru.  
126 Idem:  
https://www.facebook.com/flori.balanescu.  
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treaba cu scriitorii. Eu tot n-am înțeles: 
scriitorii scriu deocheat în scrierile lor?! 
Cât de deocheat pot scrie?!!! 

Dorin Octavian Picioruș: Și am vorbit 
cu doamna Frangu Lidia127 și am aflat că 
elefanții sunt mici și pufoși...dar nu poți 
să-i bagi în casă. Dar de ce să nu-i bagi în 
casă, dacă avem case creștinești și 
primitoare?! Ce, animalele n-au loc cu 
noi...dacă au avut loc în arca Sfântului 
Noe? 

Dorin Octavian Picioruș: Dar doamnă 
Doina Bujeniță...de ce nu mai vreți, 

doamnă, să mai ziceți nimic?! Cu doamna 
Olga...ați râs intens...De ce nu veniți, 
doamnă, să râdem intens? S-a terminat 
râsul, oare?! 

Dorin Octavian Picioruș:  
Comunicarea e ca sportul: cine are 

crampe emoționale...nu ajunge la finiș. 
Dorin Octavian Picioruș: Ce mai 

faceți, doamnă Viorica Sîrbu128, de nu mai 
aveți timp...de-o iubire discutativă?  

Dorin Octavian Picioruș: Guvernul a 
zis: o să vină un frig siberian la noi, în 
România! Dacă aveți să îi dați un fular, o 
șubă, ceva de încălțat, să nu vă dați înapoi. 
Pentru că gerul siberian o să campeze la 
noi...un timp.   

Dorin Octavian Picioruș: N-am atins 
nicio stea, doamnă Diana Dulgheru! Sunt 
„o fată tristă”...  

                                                 
127 Idem: https://www.facebook.com/radu.lidia.1.  
128 Idem:  
https://www.facebook.com/viorica.sirbu1.  
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Dorin Octavian Picioruș: Domnule 
Frangu Florin Adrian129, să știți că și 
maimuțica seamănă cu elefănțelul! Și, 
când unei fete i se spune că seamănă cu o 
„maimuțică”...e semn că e cam împrăștiată 
ideatic. Așa că, dacă maimuțelele stau în 
casă, la fel și gândacii de bucătărie...de ce 
să nu băgăm și elefănțeii în casă, cât și 
inimioarele, violetele, norii, adică totul?! 

Viorica Sîrbu: Am gasit o altă 
iubire...profundă și nu discutativă, care îmi 
ocupă tot timpul și întreaga ființă...toate 
cele bune, părinte! 

Dorin Octavian Picioruș: Vai de 
mine!!! Cum se numește acea iubire, 
doamnă Viorica Sîrbu, pentru ca să o 
apreciez și eu?  

Viorica Sîrbu: Fiecare cu taina lui... 
Dorin Octavian Picioruș: Dar eu 

vream să mă bucur de ea...și de 
dumneavoastră...   

Viorica Sîrbu: Ajung gândul bun și un 
strop de rugăciune... 

Dorin Octavian Picioruș: Cum ziceți 
dumneavoastră, doamnă...Însă e o ființă 
de pe pământ sau din mai presusul 
cerului? 

Viorica Sîrbu: Taina e taină....o zi 
frumoasă, părinte! 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 
frumos, doamnă! Poate că o să aflu 
taina...din alte surse... 

Viorica Sîrbu: Sunt convinsă! 

                                                 
129 Idem:  
https://www.facebook.com/franguadrian.  
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Dorin Octavian Picioruș: Adică e de 
pe pământ...  

Viorica Sîrbu: Taina pentru mine nu e 
secretă și cenzurată...numai cuvintele sunt 
prea sărace s-o descrie.... 

Dorin Octavian Picioruș: Descrieți-o 
puțin...și o să înțeleg mai mult!  

Viorica Sîrbu: așa că tăcerea mi se 
pare în cazul ăsta bun simț... 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă taina 
dumneavoastră are mâini, picioare...și un 
nume...cred că o să îmi dau seama despre 
ce e vorba. 

Viorica Sîrbu: Numai bine, părinte! 
Trebuie să merg la școală....acolo trebuie, 
din nefericire, să fac uz și abuz de 
cuvinte... 

Dorin Octavian Picioruș: Vă cred! Și 
eu merg...la muncă intelectuală...și chiar 
duhovnicească!  

Viorica Sîrbu: Nu știu cât de 
duhovnicească e a mea....nu știu dacă 
vorbele o salvează...  

Viorica Sîrbu: De asta un strop de 
rugăciune nu prisosește... 

Viorica Sîrbu: La bună vorbire!  
 

* 
11 noiembrie 2013  
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Dorin Octavian Picioruș: De obicei, 

cei care au pisici mai multe...circulă cu ele 
pe bancheta din spate. Acolo au și soacra, 
plus încă trei copii guralivi nevoie mare.  

Când carosabilul e accidentat e semn 
că iarna...nu-i ca metafora ci patinează.  

Când prețul benzinei crește înfiorător 
de mult, asemenea unui abces, e semn de 
inflație.  

Inflația, ca și șofatul, are o irelevantă 
enervare pe costul vieții cetățeanului.  

Cetățeanul, amenințat de leu, care 
crește în neștire, reacționează la autorități. 
Autoritățile se roagă atunci de cetățeni, 
„între clemență și pedeapsă”, ca să afle ce 
să facă.  

Este evident că vom alege! Unii vor 

alege la fel de prost...pentru că n-au ales 
niciodată bine, alții vor alege tot la fel de 
bine, pentru că nu pot să-și permită să 
aleagă prost.  

De fapt, în trafic, cine scapă „vede 
bine”...cine nu scapă e semn că „a ieșit în 
decor”. 

 
* 
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Frangu Lidia: Îi ținem în poză doar. 

Dorin Octavian Picioruș: Nu-i băgați 
și în casă?! 

Frangu Lidia: Sunt superbi, Parinte. 
Dorin Octavian Picioruș: Superbi 

de...nebăgat în casă?!  
Frangu Lidia: Ba da, dar doar în poză.  
Dorin Octavian Picioruș: Și poza n-o 

băgați în casă?! 
Frangu Lidia: Nu am loc  
Dorin Octavian Picioruș: Am eu 

loc...în casă...Trimiteți-mi fotografia...și-o 
bag în casă.  

Frangu Lidia: Poza da 
Dorin Octavian Picioruș: I-ați putut 

pupa pe vreunul? 
Dorin Octavian Picioruș: Eu l-aș fi 

pupat pe vreunul pe trompă...  
Frangu Lidia: Nu  
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Dorin Octavian Picioruș: Da de ce nu, 
dacă sunt mici?!  

Dorin Octavian Picioruș: Că de aceea 
se spune „elefănțelul meu”...pentru că e 
mic!  

Frangu Lidia: Mici, da 
Dorin Octavian Picioruș: Și pufoși... 
Dorin Octavian Picioruș: Nu o știți pe 

asta cu „elefănțica mea, pufoasă”?! 
Dorin Octavian Picioruș: După cum, 

la restaurant, nu mănânci „carne de vită” 
ci de vițelușă...La fel, mâncăm berbecuți, 
mieiuți...totul diminutivat... 

Dorin Octavian Picioruș:  
În definitiv...cred că, totuși, trebuie 

să-i băgați în casă...că așa e creștinește...   
Dorin Octavian Picioruș: Adică 

dumneavoastră, domnule Frangu Florin 
Adrian130, ați băga elefanții în casă...doar 
pentru că ei sunt mici, nu?   

Dorin Octavian Picioruș: Dar oame- 
nii, care sunt mai mari ca elefanții, căci 
sunt după chipul lui Dumnezeu zidiți, stau 
în casă. Elefanții, care sunt mai mici, de ce 
stau afară?  

 
* 

11 noiembrie 2013 
 

 
                                                 

130 Idem:  
https://www.facebook.com/franguadrian.  
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Dorin Octavian Picioruș: Dar de ce te 
vede dragostea...așa de „deformat”...încât 
nici artista nu știa că e frumoasă? 

 
* 
 

11 noiembrie 2013 
 

 
 
 
Liana Dobocan: Ce vă face să credeți 

că aș fi indiferentă? 
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Dorin Octavian Picioruș: A fost o 
întrebare, nu o constatare, doamnă Liana 
Dobocan131! 

Liana Dobocan: La un moment dat 
sigur suntem indiferenți, poate involuntar, 
dar tot așa se cheamă.  

Dorin Octavian Picioruș:  
Adevărat...Dar dumneavoastră față de 

câți sunteți indiferentă? 
Dorin Octavian Picioruș: Că atunci 

când puneți un slogan, ca să nu fiți 
penibilă...trebuie să îl fi împlinit în viața 
dumneavoastră. 

Dorin Octavian Picioruș: Credeți că 
aveți ceva în comun cu Bernard Show?   

Liana Dobocan: Eu nu mă consider 
perfectă. Dacă postez „sloganuri” o fac 
poate și p[en]t[ru] alții. Nu o să afirm 
niciodată că nu sunt momente în care [nu] 
sunt penibilă. 

Dorin Octavian Picioruș: Puneți 
sloganurile...doar pentru cititori?! Adică să 
se mai culturalizeze și ei... 

Dorin Octavian Picioruș: Cred că 
faceți o mare faptă culturală...  

Liana Dobocan: Eu nu-mi permit să 
spun despre cineva că ar fi lipsit de 
cultură. Deci e clar că nu ăsta mi-ar fi 
scopul. 

Dorin Octavian Picioruș: Dar eu...am 
nevoie de cultură! Mă puteți ajuta... 

Liana Dobocan: Nu cred că mă ridic 
la pretențiile dumneavoastră.  

                                                 
131 Idem:  
https://www.facebook.com/diana.dobocan.58.  
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Dorin Octavian Picioruș: Și mă puteți 
ajuta dacă ați și comenta...cuvintele 
celebre...  

Dorin Octavian Picioruș: Dar 
dumneavoastră nu mă cunoașteți...și 
atunci...nu am nicio pretenție...  

Dorin Octavian Picioruș: Suntem doi 
străini în noapte...și eu m-aș bucura dacă 
mi-ați și comenta fotografia de față...  

Liana Dobocan: Nu e nevoie să 
cunoști direct un om [pentru] ca să-ți dai 
seama de pretențiile pe care le are. 

Dorin Octavian Picioruș: Eu n-am 

niciuna! Sunt ochi și urechi la ceea ce 
scrieți...   

Dorin Octavian Picioruș: Adică, de ce 
e mare păcat să fii indiferent că cineva 
moare de foame?! 

Dorin Octavian Picioruș: Te bucuri că 
el moare de foame...și mergi mai departe... 

Dorin Octavian Picioruș: După care, 
ca bun creștin...îți pare rău puțin la 
spovedanie...și îți trece... 

Liana Dobocan: De unde știți cât de 
rău ne pare și cât de repede ne trece [?]  

Dorin Octavian Picioruș: Vă veți 
acuza de „neomenie” vreodată, în fața 
familiei, a copiilor, a prietenilor...pentru că 
ați fost indiferentă față de mii de oameni? 

Dorin Octavian Picioruș: Păi nu știu 
„cât de rău ne pare”...Asta vreau și eu să 
aflu. Cât ne doare...și cât de repede uităm 
că ne doare?  
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Angelica Zehan132: E selectivă părerea. 
Dar poate conta în unele situații. 

Dorin Octavian Picioruș: Care e 
părerea selectivă, doamnă Angelica? 

Liana Dobocan: Fiecare om e o 
individualitate aparte, deci e sigur că nu ne 
doare pe toți la fel.  

Dorin Octavian Picioruș: Corect! 
Suntem individualități unice...ne doare pe 
toți...altfel.  

Pe dumneavoastră cât vă doare de 
alții și ce faceți, în mod concret, când vă 
doare de ei? 

Dorin Octavian Picioruș: Eu, din dor 
de oameni, scriu cărți, mă rog și predic pe 
fiecare zi...Dumneavoastră, concret?  

Liana Dobocan: Plâng, plâng în 
hohote. 

Dorin Octavian Picioruș: Un lucru 
foarte bun! Ne ajută... 

Dorin Octavian Picioruș: Ce îi sfătuiți 
pe alții să facă pentru...oameni? 

Dorin Octavian Picioruș: Îi putem 
ajuta doar cu plâns...sau cu pâine? 

 
* 

 
Logat la Facebook am comentat 

articolul133:  Poze de la Conferința Inter- 
națională a femilor din Moldova.  

                                                 
132 A se vedea:  

https://www.facebook.com/angelica.zehan.  
133 Idem:  
http://danieladelibas.wordpress.com/2013/11/12/p

oze-de-la-conferinta-interconfesionala-a-femeilor-din-
moldova/.  
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Dorin Octavian Picioruș: Dar aceste 

femei „creștine”, doamnă Daniela Delibas, 
par femei „de lume”!  

Nu tu batic, nu tu fustă lungă, nu tu 
cuviință… 

Par chiar sexy, la modă, cam 
frivole…Sau fade, fără poftă de viață, cu 
zâmbete fotoșopate… 

Să înțeleg că ele seamănă cu Sfintele 
Femei ale Scripturii? Că au o relație 
personală, de mare sfințenie, cu Dumne- 
zeu?  

Dar ce înseamnă femeie „cinstită”? 
De cine e cinstită: de Dumnezeu134?!  

 

 

                                                 
134 În aceeași zi, la ora 20. 48, era 

tot...nemoderat...Nu mi-a fost acceptat, în cele din urmă.  
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* 
 

12 noiembrie 2013. Dor de blog 8...e 
pentru oameni valorici. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/11/12/dor-de-blog-8/.  

Adică, dacă poți...și te lasă 
generozitatea inimii...atunci te produci 
online la nivel înalt. Josul...e numai pentru 
cei care nu au stres valoric în ei. 

 
Dorin Octavian Picioruș: Cel din 

fotografie: Dorin Tudoran  

(http://www.dorintudoran.com/). 
Dorin Octavian Picioruș: A 8-a 

emisiune TPA despre bloguri a plecat de la 
un articol al său...sclipitor135... 

* 
 
12 noiembrie 2013 

 

 
 

Dorin Octavian Picioruș: Îmbătrânim 
în propriul nostru trup, de la naștere...și 
lent. Apucăm bătrânețea doar dacă nu 
mergem cu capul gol pe timp de iarnă. 
Pensiile se vor privatiza...adică degeaba 
contribuim la fondul public. Cei care nu 
vor avea bani...vor muri precum câinii. 
Concizie și eleganță!  
                                                 

135 Dorin Tudoran n-a zis nimic...  
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* 
 
12 noiembrie 2013 

 

 
 

* 
 

12 noiembrie 2013 

 
 
* 

13 noiembrie 2013. La pomenirea celui 
care a scris mult...pentru că multe sunt 
neștiințele creștinilor.  

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/11/13/predica-la-pomenirea-sfantului-
patriarh-ioan-gura-de-aur-13-noiembrie-
2013/.  
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Dorin Octavian Picioruș: Doamnă 

Alexandra Mereuță136, cum de a-ți dat de 
mine...și de ce doriți să comunicăm? 

Alexandra Mereuță: am o carte scrisă 
în slovana veche exact ca pe această icoană 
și sunt și cîteva rugăciuni dea[le] sfîntului 
ioan gură de aur și multe alte dar mie frică 
so citesc toată pentru că sunt rugăciuni pe 
care doar preoții pot să le citească ce 
părere aveți 

Dorin Octavian Picioruș: Nu mi-ați 
răspuns la întrebare, doamnă! 

                                                 
136 A se vedea:  
https://www.facebook.com/alexandra.mereuta.5.  
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Alexandra Mereuță: despre cartea pe 

care o am 
Dorin Octavian Picioruș: Ați venit la 

mine pe Facebook...pentru că aveți o carte 
în slavonă? 

Alexandra Mereuță: da și căutam 
răspunsuri   

Dorin Octavian Picioruș: De ce 
credeți că pot să vă ajut cu cititul cărții? 

Alexandra Mereuță: vam găsit și pe o 
pagină de teologie 

Dorin Octavian Picioruș: Cum se 
numește pagina? 

Alexandra Mereuță: nu are copertă și 
cîteva pagini 

Dorin Octavian Picioruș: În ce format 
aveți cartea? O aveți în PDF? 

Alexandra Mereuță: dar scrie și ceva 
de un pomelnic la vii și e numele împăra- 
tul[ui] rusiei nicolae alexandrovici137 și 
familia sa  

                                                 
137 A se vedea:  
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Alexandra Mereuță: nu e pdf  
Dorin Octavian Picioruș: Atunci eu 

cum o pot citi...dacă nu mi-o arătați?!  
Alexandra Mereuță: sau de fapt poate 

n-am înțeles ce e pdf 
Alexandra Mereuță: e manual 
Alexandra Mereuță: o am din familie  
Dorin Octavian Picioruș: O aveți doar 

în foaie? 
Dorin Octavian Picioruș: PDF = carte 

electronică.  
Alexandra Mereuță: da dacă doriți îi 

fac cîteva poze și le public pe sait 

Dorin Octavian Picioruș: Le ridicați 
aici, în Facebook.  

Alexandra Mereuță: Ok 
Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc!  
Alexandra Mereuță: am să vă scriu 

aicea 
Alexandra Mereuță: ide[e]a e că vara 

asta am fost la mănăstire des  
Alexandra Mereuță: la mănăstirea 

hâncu138 din republica moldova 
Dorin Octavian Picioruș: Am 

înțeles...  
Alexandra Mereuță: am intrat la 

preot dupa nopți nedormite 
Alexandra Mereuță: aveam impresia 

că e cineva în casă  
Dorin Octavian Picioruș: După ce ați 

lecturat Molitvele Sfântului Vasile? 

                                                                                                     

http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_al_II-
lea_al_Rusiei.  

138 Idem:  

http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83
stirea_H%C3%A2ncu.  
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Alexandra Mereuță: nu dormeam de 
la 12 pînă la 4 noaptea 

Alexandra Mereuță: nu asta, înainte 
Dorin Octavian Picioruș: Am 

înțeles... 
Alexandra Mereuță: am intrat la 

preot și mi-a citit o rugăciune și am simțit 
că-mi arde capul cînd m-am sculat din 
genunchi. Mi-a zis că am farmece făcute 
asupra mea 

Dorin Octavian Picioruș: E posibil... 
Alexandra Mereuță: m-am [în]scris la 

slujbe am fost la sfintele maslu[ri] 

Alexandra Mereuță:  etc 
Alexandra Mereuță:  dat între timp 

am început să mă informez 
Alexandra Mereuță: si așa am ajuns 

să citesc 
Alexandra Mereuță:  și molitva 
Alexandra Mereuță:  în perioada cînd 

eram citită la slujbe mă simțeam cam rău 
Alexandra Mereuță: iar eu credeam 

că acel cineva care îmi făcea vrăji și la 
int[r]area 

Dorin Octavian Picioruș: Simțiți că 
sunteți posedată de demoni? 

Alexandra Mereuță: și am citit 
molitva 

Alexandra Mereuță: acuma nu 
Dorin Octavian Picioruș:  
Am înțeles... 
Alexandra Mereuță: după o lună de 

mers regulat la slujbe nu am mai avut 
coșmaruri 
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Dorin Octavian Picioruș: Un lucru 
foarte bun! 

Alexandra Mereuță: și mulțumesc lui 
dumnezeu  

Dorin Octavian Picioruș: Foarte 
frumos! 

Alexandra Mereuță: de asta zic că mie 
frică să nu cumva să cites[c] ceva interzis  

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că vă 
e frică să nu revină acele stări? 

Alexandra Mereuță: nu neapărat  
Dorin Octavian Picioruș: Numai că 

stările de rău, după cum spuneați, erau de 

la farmece...și nu de la cărțile pe care le 
citeați. 

Alexandra Mereuță: ziceți? 
Dorin Octavian Picioruș: Asta reiese 

din ce mi-ați spus... 
Dorin Octavian Picioruș: N-au cum 

să vă afecteze cărțile teologice sau de cult. 
Alexandra Mereuță: deci am simțit pe 

pielea mea că ardeam cînd am citit molitva 
asta e cert că e de la rugăciune 

Alexandra Mereuță: ziceți  
Dorin Octavian Picioruș: Dacă 

dumneavoastră erați atunci demonizată... 
pe demonii din dumneavoastră îi ardeau, 
de fapt, rugăciunile preotului.  

Dorin Octavian Picioruș: Există și 
demonizări de scurtă durată...pasagere... 

Alexandra Mereuță: adică?  
Dorin Octavian Picioruș: Starea pe 

care o descrieți nu pare a fi una fiziologică.  
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Dorin Octavian Picioruș: Dacă ați fi 
avut febră...ați fi avut febră tot timpul...nu 
numai când vi se citea o rugăciune.  

Dorin Octavian Picioruș: Dar dacă ați 
simțit că vă arde rugăciunea...ăsta e 
simptom de demonizare...  

Alexandra Mereuță: deci am simțit de 
2 ori cînd mia citit preotul și cînd l-am 
citit singură 

Dorin Octavian Picioruș: În afară de 
rugăciune...nu ați simțit acest lucru, nu-i 
așa?  

Alexandra Mereuță: deși nu știam ce 

mia citit preotul  
Alexandra Mereuță: nu, nu am mai 

simțit 
Dorin Octavian Picioruș: Tocmai: 

demonii sunt cei care simt harul lui 
Dumnezeu ca pe o arsură...și fiind lipiți de 
dumneavoastră...vă fac să o simțiți și 
dumneavoastră și să pară „fiziologică”. 

Alexandra Mereuță: dar am avut stări 
de vomă plîngeam singură asta a început 
întro duminică  

Dorin Octavian Picioruș: Dacă 
demonii se lipesc de cineva...produc în el 
tot felul de boli aparente. 

Alexandra Mereuță: după slujba 
părintelui petru starețul mănăstirii  

Dorin Octavian Picioruș: Părintele 
Petru însă ce v-a spus? 

Alexandra Mereuță: dar în duminica 
aia mam înscris și la lăsatul fumatului 

Alexandra Mereuță: ei sunt 2 
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Alexandra Mereuță: e părintele pavel 
și petru  

Dorin Octavian Picioruș: Cel care v-a 
citit rugăciunea...ce v-a spus? 

Alexandra Mereuță: am intrat de 3 ori 
și la părintele pavel și de două ori la petru 

Alexandra Mereuță: mi-au spus că am 
farmece 

Alexandra Mereuță: făcute asupra 
mea  

Dorin Octavian Picioruș: Și v-au spus 
dacă v-ați vindecat? 

Dorin Octavian Picioruș: Farmece = 

ați băut mercur descântat. 
Alexandra Mereuță: mi-a zis că at[ât] 

trebui [să fac:] să merg la sfîntul maslu 
măcar de 3 ori  

Dorin Octavian Picioruș: 3 ori pe 
săptămână? Pe lună? 

Dorin Octavian Picioruș: Vă simțiți 
epuizată? Încrezătoare? Mulțumită de 
starea pe care o aveți? 

Alexandra Mereuță: da  
Dorin Octavian Picioruș: Mulțumită? 
Alexandra Mereuță: deci sfintele 

maslu[ri] se facea[u] seara odată pe 
saptămînă 

Dorin Octavian Picioruș: Atunci se 
fac foarte des la dumneavoastră. 

Alexandra Mereuță: puțin spus 
mulțumită[.] aici am putut simți că 
dumnezeu există  

Dorin Octavian Picioruș: Un mare 
lucru! 

Alexandra Mereuță: e mănăstire  
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Dorin Octavian Picioruș: Da, am 
ținut minte!  

Alexandra Mereuță: și acolo vine 
lume din toată moldova și din afară  

Alexandra Mereuță: la slujbe și la 
sfintele maslu[ri]  

Alexandra Mereuță: eu de mică am 
lucrat acolo  

Dorin Octavian Picioruș: În Bisericile 
de mir din România se face mai rar Sfântul 
Maslu... 

Și la noi, în Mănăstiri, în unele, se 
face odată pe săptămână sau de două ori... 

Alexandra Mereuță: acolo se face joia 
seara începe la 9  

Dorin Octavian Picioruș: Înțeleg... 
Dorin Octavian Picioruș: N-am fost 

niciodată în Republica Moldova... 
Alexandra Mereuță: deci părintele 

petru e deosebit; multă lume îl caută  
Dorin Octavian Picioruș: Atunci vă e 

bine...și nu mai trebuie să vă faceți griji!  
Alexandra Mereuță: sunt 2 mănăstiri 

care sunt puternice; una se numeste 
saharna139 și asta la care am fost eu hâncu  

Alexandra Mereuță: acuma nu mai 
am probleme  

Dorin Octavian Picioruș: Mă bucur, 
doamnă Alexandra, că vă e bine! 

Alexandra Mereuță: deși m-aș duce 
acolo de câte ori aș avea ocazia  

Dorin Octavian Picioruș:  

                                                 
139 Idem:  

http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83
stirea_Saharna.  
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Vă mulțumesc pentru dialog...și vă 
doresc numai bine!  

Alexandra Mereuță: s-a ridicat o 
catedrală mare și se fac și case pentru [cei] 
care vin de departe 

Alexandra Mereuță: mulțumesc la fel.  
 
 

* 
 

13 noiembrie 2013 
 

 
 
Dorin Octavian Picioruș: Doamnă 

Diana Dulgheru, ați ajuns acasă...Așa da!  
În loc să aveți gânduri de la 

Hugo...prefer să interacționez cu gândurile 
dumneavoastră.  

Vorbiți despre intrigă, despre răutate, 
despre stricarea imaginii sociale...despre 
zvonistică.  
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Și în lumea mea există toate acestea! 
Și nici mie nu îmi plac intriganții...nici 
măcar zeflemitorii.  

Să nu vă mai ieșiți din gânduri...căci 
gândurile vă prind bine!  

Fotografiile fără gânduri...sunt nuduri 
rușinate140. 

 
* 
 

13 noiembrie 2013 

 
* 
 

13 noiembrie 2013 
 

 
 

                                                 
140 Elena Dulgheru mi-a șters acest comentariu, 

unde i-am „mototolit” prestigiul online...dar mi l-a 
păstrat pe următorul, în care am lăudat-o.  
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Dorin Octavian Picioruș: Dar dacă 
știți că e rugăciunea Sfântului Ioan Gură 
de Aur...atunci știți ce scrie... 

Dorin Octavian Picioruș: De ce aveți 
nevoie de ajutorul meu? 

Alexandra Mereuță: eu știu so citesc 
Alexandra Mereuță: da[r] mie frică 
Dorin Octavian Picioruș: Atunci 

despre ce doriți să vorbim? 
Alexandra Mereuță: pentru că astă 

vară am citit din molitva sfîntului vasilie 
cel mare  

Alexandra Mereuță: și aicea sunt mai 

multe 
Dorin Octavian Picioruș: Vă e teamă 

să citiți pasaje din această carte?  
Alexandra Mereuță: bine dar azi după 

ce vam dat prietenie am fost la biserica 
madona dudu141 și am v[or]b[it] cu preotul 
și mia zis să citesc din cărți care se dau în 
biserică 

Alexandra Mereuță: da asta e 
problema 

Dorin Octavian Picioruș: Și dacă citiți 
alte cărți, decât cele bisericești, ce credeți 
că se va întâmpla cu dumneavoastră?  

Alexandra Mereuță: dac[ă] vreți vi le 
scriu pe toate doar începutul denumirea 
rugăciunii  

Dorin Octavian Picioruș: Da, vă rog!  
Alexandra Mereuță: sunt rugăciuni 
Alexandra Mereuță: ok  

                                                 
141 A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Madona_D

udu. Care e în Craiova…deși Alexandra Mereuță spune că 
e din Republica Moldova.  
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Alexandra Mereuță: deci rugăciunea 
sfîntului vasilie cel mare  

Dorin Octavian Picioruș: Și dacă ați 
citit Molitvele Sfântului Vasile cel Mare, 
pentru ca să le aflați conținutul, ce vi s-a 
putut întâmpla, atâta timp cât ele sunt 
pline de teologie? 

Alexandra Mereuță: rugăciune către 
preasfînta născătoare de dumnezeu   

Alexandra Mereuță: cînd am citit 
molitva pot să vă spun că arzi ca focul 

Alexandra Mereuță: te înfierbinți de o 
dată 

Dorin Octavian Picioruș: De ce? 
Dorin Octavian Picioruș: Eu le-am 

lecturat și când nu eram preot...și nu mi s-
a întâmplat nimic.  

Dorin Octavian Picioruș: De ce 
credeți că acele rugăciuni...au „un efect 
periculos” asupra dumneavoastră?  

Alexandra Mereuță: pentru că sunt 
niște blesteme asupra răului 

Alexandra Mereuță: și nu toți pot să 
le citească 

Alexandra Mereuță: mai ales o femeie 
Dorin Octavian Picioruș: Ce au 

blestemele asupra demonilor...cu dumnea- 
voastră?   

Dorin Octavian Picioruș: Oricine le 
poate lectura...dar numai preotul și 
ierarhul le poate sluji. Nu confundați: 
cititul cu slujitul!  

 
* 

 

237



14 noiembrie 2013.  
 
Arhiepiscopul Bisericii...care ne 

învață că experiența e brânza din mână...pe 
când vorbăreala în necunoștință de 
cauză...e cioara de pe gard. 

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/11/14/predica-la-pomenirea-sfantului-
arhiepiscop-grigorie-palama-14-
noiembrie-2013/.  

 

 
 

Dorin Octavian Picioruș: De ce doriți 
un dialog cu mine, doamnă Corina 
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Lăcătușu142? Mă citiți online, ați auzit de 
mine, v-am fost recomandat de cineva, ați 
venit „din greșeală” aici143?  

 
* 
 

14 noiembrie 2013 

 
 
Dorin Octavian Picioruș: Vi se pare 

„lipsă de imaginație”, domnule Cristinel 
Popa, pentru că nu aveți minte de artist!  

Pentru mine, conceptul care stă la 
baza fotografiilor lui Spencer Tunick144 e 
acela de „masificare”145. Grămada de 
                                                 

142 A se vedea:  

https://www.facebook.com/drujescu.corina.  
143 Nu mi-a răspuns...și am scos-o afară din cercul 

meu de discuție.  
144 Saitul său:  
http://spencertunick.com/?noSplash=true.  
Despre el:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Spencer_Tunick.  
145 A se vedea:  
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oameni goi este grămada de oameni fără 
personalitate, care merge pe stradă, care 
stă la televizor, care devastează supermar- 
keturile de „vinerea neagră”... 

Nu „nuditatea” e tema (asta e 
subtema) fotografiilor lui ci „lipsa de sens” 
a oamenilor!  

Capitalismul cu turma fără 
personalitate își face treaba.  

Dumneavoastră, la ziar, sunteți „un 
scribălău” pentru patronul dumnea- 
voastră, un ins pe care îl înlocuiește, 
oricând vrea, cu „una proastă și cu țâțe 

mari” sau cu un alt „scribălău”...pentru că 
nu îi interesează cine sunteți, ce vreți, ce 
puteți.  

Dumneavoastră sunteți un zero...ca 
oricare din mulțimea lui Tunick.  

Pentru că postmodernitatea e o 
poveste despre niște inși banali, fără 
sens...care trăiesc pentru ca să moară...tot 
„proști” și „anonimi”.  

Pe scurt: fotografiile sunt despre cât 
de insignifianți suntem noi...pentru cei 
care conduc sistemul nostru social. 

Cristinel C. Popa: „Lipsa de sens” a 
oamenilor, cum scrieți dvs mai sus, se 
poate exprima și în alt mod...mai 
inteligent decât a făcut-o artistul. În 
legătură cu...mintea de artist. Cred că aș fi 
avut idei mai bune de a poza...Dacă ați ști 
ce picturi grozave fac eu în minte. Și ce 
poezii am publicat. Și pe hârtie, și în vise... 

                                                                                                     

http://www.taringa.net/posts/imagenes/6651323/7
0-fotografias-de-Spencer-Tunick.html.  
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Dorin Octavian Picioruș: E adevărat: 
dacă nu îmi arătați...și nu mă convingeți că 
sunteți artist...nu am de unde să știu! Pe 
ale mele le puteți citi pe gratis...Pe ale 
dumneavoastră unde le găsesc? 

Cristinel C. Popa: În multe locuri... 
Prefer să nu le arăt deocamdată...Dar cine 
caută, știe să găsească... 

Dorin Octavian Picioruș: Vă 
cred...Însă până când nu le văd...rămân la 
părerea că înțelegeți prea puțin arta 
recentă...  

(încă 4 comentarii între Cristinel C. 

Popa și Boberman Hariet) 
Dorin Octavian Picioruș: Da, am găsit 

3 poeme ale dumneavoastră în rev. Vatra 
Veche, V, nr. 2 (50), februarie 2013, p. 74, 
apud:  

http://costyconsult.files.wordpress.co
m/2013/01/vatra-veche-2-2013-bt-doc.pdf.   

Dar și cuvintele lui Horia Gârbea din 
România Literară:  

http://www.romlit.ro/nu_mai_este_n
iciun_verb_care_s_m_apere. Până acum 
nu am știut că scrieți poezie... 

(încă un comentariu de la Boberman 
Hariet146)  

Cristinel C. Popa: Dar cine e Goria 
Hârbea? Dumnezeul poeziei românești 
cumva?  

Dorin Octavian Picioruș: Se pare că 
dumneavoastră ați apelat la el...și nu el la 
dumneavoastră.  

                                                 
146 A se vedea:  
https://www.facebook.com/boberman.hariet.  
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Dorin Octavian Picioruș: Ați publicat 
până acum vreo carte?147 

 
Ba, mai mult, a șters pagina unde eu 

am comentat și discutat cu el:   
 

 
 
Motiv pentru care mi-am luat la 

revedere de la dumnealui...și l-am șters 
dintre „prietenii” mei de pe Facebook.   

 
* 

14 noiembrie 2013 

 

 

                                                 
147 Și de aici a început să îmi scrie în mod 

privat...pentru că s-a enervat că i-am adus în față 

cuvintele lui Horia Gârbea. De unde să știu eu că „are 
cicatrice literare”?  
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* 
 
14 noiembrie 2013 

 
 
Și Alexandra Mereuță s-a 

retras...dintre „prietenii” mei în urma 
acestor două remarci ale mele. Adică 
atunci când am arătat că interesul ei 
pentru viața religioasă e dubios.  

 
* 
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15 noiembrie 2013. A căutat un 
Părinte duhovnicesc...nu l-a găsit...până a 
devenit un imens Părinte al multora.  

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/11/15/predica-la-pomenirea-sfantului-
paisie-velicikovski-15-noiembrie-2013/.  

 
* 

 
Flori Bălănescu (13 noiembrie 2013, 

ora 12.04) 
20 nov. 1977-20 nov. 2013... 

36 de ani de azil politic şi peste 40 de 
ani de minimalizare și marginalizare a 
scriitorului PAUL GOMA! 

 

 
 

(sunt 12 comentarii mai înainte) 
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Dorin Octavian Picioruș: Drum bun, 
doamnă, spre eveniment...și sperăm să ne 
aduceți măcar file audio de acolo! 

Flori Bălănescu: mulţumesc, dau 
semn la întoarcere 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțu- 
mesc anticipat! 

 
* 
 

 
 

16 noiembrie 2013. De ce suntem noi 
ucenicii Sfântului Apostol Matei și de ce 
trebuie să îl chemăm continuu în viața 
noastră 
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A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/11/16/predica-la-pomenirea-sfantului-
apostol-si-evanghelist-matei-16-
noiembrie-2013/.  

 
* 
 

16 noiembrie 2013. Flori Bălănescu148 a 
citat din articolul său: „stalinismul nostru 
geto-dac”149. Pasajul citat:  

  "Norocul nostru că Goma şi Ilişoi ţin 
la tăvăleală, cum se spune în popor... 

Goma a pierdut tot, nu are decât de 
câştigat în eternitate. Ilişoi nu are ce să 
piardă, din momentul în care a ales să nu-
şi bată joc de sine şi de meserie, s-a 
imunizat, este insensibil la cântecelele de 
sirenă ale vremii...". 

(11 comentarii în fața mea) 
 
Dorin Octavian Picioruș:  Ați scris un 

articol temperamental...și corect, doamnă! 
Și nu trebuie să ne pară rău și nici să ne 
justificăm pentru faptul că iubim sau 
apreciem pe cineva. 

 
* 

16 noiembrie 2013. A te îmbogăți în 
Dumnezeu înseamnă a te face tot mai om.  

                                                 
148 A se vedea:  

https://www.facebook.com/flori.balanescu.  
149 Idem:  
http://flori-

balanescu.blogspot.ro/2013/11/stalinismul-nostru-geto-
dac.html.  
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A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/11/16/predica-la-duminica-a-26-a-dupa-
rusalii-2013/.  

 
Dorin Octavian Picioruș: La mulți 

ani, domnule Vasile Tomoiagă150, în noua 
dumneavoastră raportare la Dumnezeu...și 
sper să ne cunoaștem mai bine! 

Vasile Tomoiagă: Mulțumesc, părinte 
Dorin! Am fost plecat duhovnicește 12 ani 
din casa tatălui meu (care e ortodox 
practicant) dar prin îndurarea lui Dumne- 

zeu care e îndelung răbdător am revenit 
acasă. 

Dorin Octavian Picioruș: Și ați fost 
primit prin Taina Sfintei Mirungeri? 

Vasile Tomoiagă: Da, desigur. Un 
părinte apropiat al ÎPS Andrei Andreicuț a 
slujit rânduiala reprimirii. 

Dorin Octavian Picioruș: Am 
înțeles...Foarte frumos!  

Dorin Octavian Picioruș: E mai greu 
însă să le explicați acum...celor care vă 
știau înainte...ce înseamnă sacramen- 
talitatea Bisericii. 

Dorin Octavian Picioruș: Am văzut 
reacțiile câtorva la adresa dumnea- 
voastră...și e dureros ghetoul celor care vă 
tratează acum ca pe un „rebut” furat de 
ortodocși.  

Vasile Tomoiagă: Mă tem că e 
imposibil. Eu înțeleg neoprotestantismul 

                                                 
150 Idem:  
https://www.facebook.com/vasile.tomoiaga.  
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ca privind întreaga Scriptură prin ochelarii 
raționaliști care fac imposibilă pentru cei 
ce-i poartă să-L vadă chiar și pe Hristos ca 
și taină a Tatălui și ca sacrament în Sfânta 
Euharistie, deși Scriptura e clară.  

Dorin Octavian Picioruș:  
Vă cred...Exclusivismul practicat de 

catolici, apoi de protestanți...și nu mai 
spun de neoprotestanți în materie de 
Revelație, de ce înseamnă Revelație, prin 
abandonarea întregii sacramentalogii a 
Bisericii, e înfiorător. 

Vasile Tomoiagă: Ce nu am înțeles 

nici eu este că Reve[la]ția este plenară și 
lucrătoare ca adevăr trăit doar în Biserică. 
Doar Biserica este stâlp și temelie a 
adevărului, deci doar în Biserică putem 
primi și trăi adevărul.  

Din păcate[,] cu cât mai departe de 
ortodoxie se află vreo denominație, cu atât 
mai mare [este] individualismul interpre- 
tării Sfintelor Scripturi. Și fără călăuza 
Părinților Bisericii și a sfinților cum vom 
pricepe noi învățătura dreaptă?  

Tot ce rămâne celui ce citește și 
interpretează autonom este partea etică[,] 
care se transformă în pietism decu[p]lat de 
[la] dogmă și [de la] viața liturgică. 

Dorin Octavian Picioruș: Aveți 
dreptate! Partea etică devine pietism fals, 
viața liturgică dispare, dogma nu pare 
interesantă pentru că nu ai o abordare 
profund patristică a credinței.  

Și multe dintre comentariile la 
Scriptură neoprotestante suferă tocmai de 
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neîntâlnirea profundă cu Sfinții Părinți, 
care sunt cuceritori și cu perspective 
uluitoare față de o anumită problemă 
teologică. 

Dorin Octavian Picioruș: Acum, după 
cum vă mai spuneam, trebuie să nu cădeți 
în partea celor care caută „să vă 
folosească” drept o medalie extremistă a 
ortodocșilor.  

Un exemplu dureros e Marius Ianuș, 
care, ca și Savatie Baștovoi, s-a lăsat de 
poezie...dar a devenit...pro-legionar. A se 
vedea: http://yanush.wordpress.com/.  

Dorin Octavian Picioruș: Sau să nu 
deveniți „minimalist” în cunoașterea 
teologică...interesându-vă 3-4 lucruri din 
Tradiția Bisericii, când sunt milioane de 
lucruri pe care trebuie să le cercetăm, să le 
iubim și să le trăim.   

Dorin Octavian Picioruș: Nu știu care 
e pregătirea dumneavoastră teologică...și 
ce fel de viață ascetică, liturgică și mistică 
vreți să aveți de aici încolo...dar mi-ar 
displăcea profund să fiți „un număr 
inexpresiv” în cele câteva milioane de 
ortodocși români.  

Asta ar transforma, practic, venirea 
dumnevoastră la Ortodoxie, într-o 
„schimbare de barcă”...și nu ar fi „o înviere 
din morți”. 

Vasile Tomoiagă: Mulțumesc pentru 
sfaturi. 

Dorin Octavian Picioruș: Nu sunt 
sfaturi! Mai degrabă recomandări de 
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suflet...Mi-ar părea rău să vă 
văd...zburdând fără scop... 

Dorin Octavian Picioruș: Iar pentru 
mine un convertit...e un om care deja s-a 
apucat de un proiect. De un proiect serios 
cu viața lui...care, mai devreme sau mai 
târziu...va fi vizibil pentru mulți.   

Dorin Octavian Picioruș: Un exemplu 
bun de urmat ar fi Fericitul Serafim Rose: 
omul care a căutat să cunoască, a trecut 
prin multe...și a ajuns să aibă o perspectivă 
bogată și echilibrată asupra vieții eclesiale.  

Dorin Octavian Picioruș: A se vedea: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Seraphim_Ro
se.  

Dorin Octavian Picioruș: Mi-a plăcut 
zâmbetul dumneavoastră, domnule profe- 
sor Corneliu Simuț151, dar v-am recenzat 
drastic la o carte! 

Dorin Octavian Picioruș: E vorba de 
aceasta: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2013/11/0
6/doctrina-mantuirii-in-teologia-lui-
philipp-melanchthon/.  

Dorin Octavian Picioruș: Cum să fac 
însă, ca să mai găsesc și celelalte cărți ale 
dumnevoastră?  

Corneliu Simuț: De vreo doi ani 
încoace, mi-am dat seama că nervii și 
stresul n-ajută la nimic, așa că un zîmbet 
(mi-)e mai de folos. Mulțumesc pentru 
compliment, dar și pentru recenzie. 

                                                 
151 A se vedea:  
https://www.facebook.com/corneliu.simut.  
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 Părerile nu totdeauna convergente 
sunt utile în cercetare.  

Celelalte cărți ale mele sunt de găsit 
la Editura Universității Emanuel, chiar 
dacă unele dintre ele au apărut la alte 
edituri.  

Din păcate, chiar prima carte în 
limba română nu mai e disponibilă din 
cîte știu, stocul fiind epuizat de anul 
trecut. Mă informez însă și vă anunț. 
Putem, dacă doriți, transfera discuția pe 
email: corneliu.simut@emanuel.ro. 

Dorin Octavian Picioruș: Mă 

gândeam că îmi puteți dărui cărțile 
dumneavoastră în PDF, contra cost, de ce 
nu, și pe care mi le puteți trimite mult mai 
ușor...și mai practic. Se poate asta? 

Dorin Octavian Picioruș: Vi le plătesc 
ca la Humanitas: carte electronică 20-50 
lei.   

Dorin Octavian Picioruș: Am înțeles: 
nu vreți să mi le vindeți în PDF...ci doar în 
foaie! Păcat...  

Corneliu Simuț: Nu, n-ați înțeles, am 
spus doar că există în varianta tipărită. 
Întrucît nu au fost produse ca e-books nu 
le putem comercializa legal ca produse 
electronice.  

Ba mai mult, Editura Universității 
Emanuel funcționează momentan în regim 
non-profit, deci nu putem vinde cărțile. 
Prin urmare, vi le putem trimite în dar, 
așa, ca între colegi. 

Dorin Octavian Picioruș: Foarte bine! 
Spre exemplu, pe 26 noiembrie 2013, când 
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e întrunirea de la Facultatea de Drept, la 
venirea lui Paul Fiddes, pastorul Bunaciu 
m-a invitat...și cred că am să vin. Adică la 
aceasta: http://topub.unibuc.ro/sesiunea-
de-comunicari-stiintifice-sinele-si-lumea/.  

Vine cineva de la Oradea la București 
în acea zi? Puteți astfel să mi le trimite-ți 
prin cineva, care ar veni cu mașina 
proprie... 

Corneliu Simuț: Găsim noi o 
modalitate să vă trimitem cărțile.  

Dacă-mi transmiteți o adresă poștală 
la corneliu.simut@emanuel.ro aș pune-o la 

dosar, să zic așa, ca să nu lăsăm chestiunea 
nerezolvată.  

Dorin Octavian Picioruș: Da, foarte 
bine, am să fac mâine acest lucru! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă voi 
trimite adresa...dumneavoastră le trimiteți 
printr-un curier rapid (la București toată 
lumea merge cu Fan Courier)...și eu am să 
plătesc transportul când le primesc... 

Dorin Octavian Picioruș: Fan Courier 
e acesta:  

http://www.fancourier.ro/.  
Corneliu Simuț: Se rezolvă, nicio 

problemă! 
Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc 

anticipat! 
Dorin Octavian Picioruș: La 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
București...aveți, la raft, numai pe acesta 
despre care am scris... 

Corneliu Simuț: Cu plăcere! Noi am 
trimis cărțile la Depozitul Legal al 
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Bibliotecii Naționale a României, deci 
teoretic pot fi găsite în catalogul acesteia, 
dar și pe raft. La Facultatea de Teologie, 
după cum știți, selecția e dictată de mai 
mulți factori, prin urmare nu mă mir că 
doar această carte a ajuns acolo. De fapt, 
mă mir că a ajuns... 

Dorin Octavian Picioruș: Nu le triază 
nimeni! Pur și simplu asta e... 

Dorin Octavian Picioruș: Adică, dacă 
cineva trimite ceva...ele intră automat în 
bibliotecă... 

Corneliu Simuț: E bine de știut. 

Dorin Octavian Picioruș: V-am trimis 
adresa acum și telefonul, pe adresa mea de 
Gmail. Încă odată vă mulțumesc pentru 
amabilitate!  

Corneliu Simuț: Mulțumesc și cu 
plăcere! Ne auzim!  

Dorin Octavian Picioruș: Numai bine!  
 

* 
16 noiembrie 2013 
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* 

 
 

 

 
Dar comentariul...nu mi-a fost 

acceptat de către Marius Cruceru...A doua 
zi a apelat la sentimente...vorbind despre 
copiii săi, în articolul înduioșător: “Ι-aș da 
orice, inima, plămînii, rinichii… chiar viața! 
Orice!” – Care este cel mai prețios lucru pe 
care îl dăm copiilor noștri?.  

La jumătatea articolului, Marius 
Cruceru mărturisea: „Dacă aș putea 
întoarce timpul înapoi, m-aș juca lego cu 
Naum, aș bea din nou cafeaua (apă 
chioară) cu Neriah din ceșcuțe de plastic. 
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Nu i-aș mai repezi niciodată că am de scris 
la vreun proiect sau la vreun articol, la 
vreo carte, pe care oricum n-o citește 
nimeni…”.  

  
* 
 

17 noiembrie 2013. Logica banului e ca 
să transforme omul într-un obiect, pe care, 
în aparență, „îl cumpără”. Logica omului e 
să dea logicii transcendență. Pentru că, 
dacă ne cramponăm numai de ceea ce 
vedem...nu ne putem explica originea și 

nici profunzimile, care sunt daruri ale lui 
Dumnezeu. 

 
 
Dorin Octavian Picioruș: Domnule 

Profesor Ovidiu Pecican152, am rămas 
plăcut surprins de palierele diverse ale 
operei dumneavoastră, privindu-vă biogra- 
fia de pe Wikipedia.  

Pe mine m-ar interesa cele 7 cărți de 
la secțiunea „Critică și istorie literară”.  

Aș putea să le cumpăr de la 
dumneavoastră, în format PDF, pentru ca 
totul să fie mai rapid? 

Dorin Octavian Picioruș: Doamnă 
Frangu Lidia153, ce mai fac elefanții? Sunt 
vii...sau frumoși? 

Dorin Octavian Picioruș:  

                                                 
152 A se vedea:  

https://www.facebook.com/ovidiu.pecican.  
153 Idem: https://www.facebook.com/radu.lidia.1.  
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Despre ce ați predicat azi, Părinte 
Eugen? (Preot Eugen Tanasescu154) 

Dorin Octavian Picioruș: De ce „mă 
ispitești” despre predică, când ea a fost 
lungă...și devastatoare pentru cei care au 
ascultat-o? (Preot Eugen Tanasescu).  

Preot Eugen Tănăsescu: faceți 
presupuneri…n-am predicat ci...am scris...  

http://adevarul.ro/cultura/spiritualit
ate/boom-ul-economic-erezia-impostura-
religioasa-on-line-
1_5288f24fc7b855ff56073784/index.html  

Dorin Octavian Picioruș: O, cât îmi 

plac mie preoții care scriu la ziar, online, la 
radio, la TV, în inimile oamenilor! Foarte 
bine, Părinte Eugen!  

Dorin Octavian Picioruș: Însă e păcat 
că „nu vă plac” impostorii online...Ei sunt 
așa de „drăguți” și de „citiți”...încât nu poți 
avea loc sub soare din cauza dumnealor. 

Preot Eugen Tănăsescu: știți cum se 
cheamă impostura asta?...masturbare 
teologică. 

Dorin Octavian Picioruș: Unii o 
numesc „epuizare complexă”...dar tot la fel 
se cheamă... 

Dorin Octavian Picioruș: Numai că 
exemplele dumneavoastră sunt de extre- 
miști grosieri...care bat fața de la distanță. 
Ce ne facem însă cu Război întru Cuvânt, 
Saccsiv, Apologeticum, care au problemati- 
zări „mai serioase”...și cu multă audiență. 
Chiar naiv de multă? 

                                                 
154 Idem:  
https://www.facebook.com/preoteugen.tanasescu.  
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Preot Eugen Tănăsescu: ooooo, da  
Dorin Octavian Picioruș: Aici, la copy 

paste...și la păreri fără studii...e marea 
problemă... 

Dorin Octavian Picioruș: Iar cei care 
vă înjură la subsol...sunt fanii lor, ai 
acestora din urmă...adică anti-sinodali, 
extremiști de dreapta, fundamentaliști 
anti-UE și anti-NATO... 

 
* 
 

17 noiembrie 2013. Cum arată Sfântul 

Mucenic Platon. Dacă l-ați citit doar pe 
Platon, al teologiei păgâne, faceți o 
comparație... 

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/11/17/predica-la-pomenirea-sfantului-
mucenic-platon-18-noiembrie-2013/.  

 
* 

 
17 noiembrie 2013 
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* 
 

18 noiembrie 2013. Despre Sfântul 
Profet Avdias. Adică despre cel care ne-a 
spus că vine ziua Domnului și că cei care 
se vor mântui, vor fi membri ai Împărăției 
Sale.  

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/11/18/predica-la-pomenirea-sfantului-
proroc-avdie-avdias-19-noiembrie-2013/.  

 
Dorin Octavian Picioruș: Cum mai e 

viața de elev, domnișoară Dobocan Diana 
Mihaela155? Mai aveți chef de carte? Cântați 
la vreun instrument? Scrieți poezie? 
Cântați? Pierdeți timpul doar...în fața 
computerului? 

 

 
 
Dobocan Diana Mihaela:  

                                                 
155 A se vedea:  
https://www.facebook.com/mihaeladianadobocan  
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Nu îmi pierd toată ziua în fața 
calculatorului stați liniștit!!!! 

Dorin Octavian Picioruș: E un lucru 
bun, domnișoară Diana! Înseamnă că 
școala dumneavoastră duduie de entu- 
ziasm. Adică mai și învățați.  

Care e speranța dumneavoastră 
pentru viitor? Ce vă vedeți peste câțiva 
ani? Spre ce vă îndreptați în materie de 
carieră?  

* 
18 noiembrie 2013 

 

 
 

* 
18 noiembrie 2013  
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* 
 

18 noiembrie 2013  
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Dorin Octavian Picioruș: Alexandru 

Vakulovski, doamnă Flori, cel cu soție cu 
teologie și prieten de clasă cu Părintele 
Savatie Baștovoi, va citi, în memoria lui 
Goma, din romanele lui pornografice...sau 
din astea mai recente? Că am văzut că e și 
el prezent... 

 
* 

18 noiembrie 2013  
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Monica Tripon: La Beliș nu sînt 
bișnițari. Încă! 

Dorin Octavian Picioruș: E un lucru 
bun...Însă taxele de masă sunt mari?  

Monica Tripon: Deloc. Cel puțin pînă 
la sfîrșitul anului. 

Dorin Octavian Picioruș: Foarte 
frumos! Înseamnă că hala e a primăriei... 

Monica Tripon: Exact!  
Dorin Octavian Picioruș: Mă doare 

inima când văd că kilogramul de varză, în 
București, a ajuns 40 de bani...Stau 
oamenii cu ditamai majărele de varză...E la 

fel de ieftină și la dumneavoastră?  
Dorin Octavian Picioruș: Atâta 

muncă...pe nimic... 
Monica Tripon: Zău că n-am avut 

vreme să mă uit după prețuri. Rămîne 
pentru următorul sfîrșit de săptămînă! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă cred, 
doamnă Monica! Numai bine! 

Monica Tripon: La fel și dvs! 
 

* 
 

18 noiembrie 2013 
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Flori Bălănescu: Dacă Viorel Ilișoi156 a 
primit 163 de like-uri pentru o poză cu 
căţel, oare eu care am primit pentru o 
"poză" cu Paul Goma 17 like-uri ce-aş 
putea concluziona? 

(încă 3 comentarii înainte)  
Dorin Octavian Picioruș: Ați putea 

concluziona, doamnă Flori, că laicurile 
pentru cățel n-au valoare...pentru că Goma 
nu e o valoare epidermică...ci una existen- 
țială, profundă, dramatică. 

Andrei Țurcanu157: Curatul Adevăr, 
dle Dorin Octavian Picioruș! 

Dorin Octavian Picioruș: Cei care nu 
se pricep la online...consideră că ratingul 
se face, întotdeauna, pentru că ai „lucruri 
bune” de arătat. Nu! Adesea, ratingul se 
face și cu manipulare multă. Domnul Paul 
Goma și-a dat opera în PDF, în mod 
gratuit, opera mea, la fel, e downloadabilă 
în mod gratuit:  

http://www.teologiepentruazi.ro/cate
gory/car%c8%9bile-online-ale-familiei-
picioru%c8%99/.  

A aștepta laicuri de la toți înseamnă a 
aștepta să ningă în iunie. De aceea, 
niciodată literatura grea nu va fi savurată 
de oameni care caută facilul. 

Dorin Octavian Picioruș: Vă 
mulțumesc frumos, Domnule Profesor 
Andrei Țurcanu, pentru aprecieri! Mă 
bucur să mă aflu în compania dumnea- 
                                                 

156 A se vedea:  
https://www.facebook.com/viorel.ilisoi.  
157 Idem:  
https://www.facebook.com/andrei.turcanu.338.  
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voastră și a prietenilor doamnei Flori 
Bălănescu. 

Andrei Țurcanu: Bucuros să vă 
cunosc. Am trecut deja la „Teologie pentru 
azi”.   

* 
 

19 septembrie 2013. Domnule 
Profesor Andrei Țurcanu e o onoare să vă 
am...mai aproape, pentru un dialog, din 
care, cu siguranță, voi învăța foarte multe.  

V-am citit viața pe Wikipedia...și cred 
că literatura e cea care ne leagă în mod 

fundamental. Lucru din cauza căruia, fără 
doar și poate, mi-ați întins mâna...peste 
Facebook158. 

 
Dorin Octavian Picioruș: Pentru 

publicul de aici, dumnealui este acesta:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_

%C8%9Aurcanu.  
* 

19 noiembrie 2013 
 

 

                                                 
158 Andrei Țurcanu nu a mai scos niciun 

cuvânt...după ce am devenit „prieteni” pe Facebook.  
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Dorin Octavian Picioruș: Foarte 
interesante explicațiile purtătorului de 
cuvânt...Dar, mai interesant pentru mine, 
a fost să aflu că sunteți inginer la bază. Nu 
mi-am dat seama până acum...ceea ce e un 
lucru bun. 

 
* 

19 noiembrie 2013 
 

 
 

 
Dorin Octavian Picioruș: O punere în 

cadru, foarte reușită, domnule Profesor, a 
maniheismului de care suferă, foarte mult, 
folclorul românesc și balcanic!  

E tulburător ce a lăsat în urmă 
bogomilismul până astăzi. În satele 
românești mai sunt încă oameni neșcoliți, 
care au o perspectivă duală asupra lui 
Dumnezeu. Îmbinând binele cu răul...sau 
explicând răul ca pe o realitate cu substrat 
divin.  

De aceea e greu să le explici că ce 
dorește Dumnezeu nu e „soartă” iar 
patima beției nu e niciodată „darul beției”. 

 
* 
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19 noiembrie 2013 
 

 
 

* 
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20 noiembrie 2013. Sfântul Patriarh 
Proclu: cel care l-a văzut, în vedenie, pe 
Apostolul Pavel vorbind la urechea lui 
Ioan Gură de Aur. 

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/11/20/predica-la-pomenirea-sfantului-
patriarh-proclu-al-constantinopolului-20-
noiembrie-2013/.  

 
Dorin Octavian Picioruș: De ce doriți 

să îmi fiți prieten, domnule Vreme Răzvan 
Cristian159? N-am înțeles dacă sunteți 

Preot...dar teolog sunteți. De ce mă găsiți 
„apt” pentru un dialog cu dumneavoastră? 

Vreme Răzvan Cristian: deoarece vă 
împărtășesc mare parte din idei, și poate 
voi avea de învățat dintr-un dialog cu 
sfinția v[oa]-stră! 

Dorin Octavian Picioruș: Ne-am 
întâlnit vreodată, domnule Cristian...sau 
numai m-ați citit? 

Dorin Octavian Picioruș: Și eu vreau 
să învăț de la dumneavoastră... 

Dorin Octavian Picioruș: Începeți 
însă...cu ideile mele care „nu vă plac”. Ca 
să înțeleg cu cine vorbesc...   

Vreme Răzvan Cristian: sunt fiu al 
Arhiepiscopiei Tomitane, încă pe băncile 
școlii de masterat, ideile pe care le 
prezentați sunt generoase și profunde însă 
de multe ori am trecut greu peste formatul 
în care le prezentați, mai exact vorbesc de 

                                                 
159 A se vedea:  
https://www.facebook.com/vreme.razvancristian.  

267

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/11/20/predica-la-pomenirea-sfantului-patriarh-proclu-al-constantinopolului-20-noiembrie-2013/
http://www.teologiepentruazi.ro/2013/11/20/predica-la-pomenirea-sfantului-patriarh-proclu-al-constantinopolului-20-noiembrie-2013/
http://www.teologiepentruazi.ro/2013/11/20/predica-la-pomenirea-sfantului-patriarh-proclu-al-constantinopolului-20-noiembrie-2013/
http://www.teologiepentruazi.ro/2013/11/20/predica-la-pomenirea-sfantului-patriarh-proclu-al-constantinopolului-20-noiembrie-2013/
https://www.facebook.com/vreme.razvancristian


formă și nu de fond (care oricum e mai 
important) 

Dorin Octavian Picioruș: Mai explicit, 
domnule Cristian! 

Dorin Octavian Picioruș: Considerați 
că „vulgarizez” nepermis de mult proble- 
mele teologice, dacă le tratez în multiple 
forme: roman, nuvelă, aforism, predică, 
tratat teologic, articol? 

Vreme Răzvan Cristian: de exemplu, 
mi se pare că discursul este foarte frag- 
mentat preferând idei scurte, bogate însă 
cred că acest format face textul mai dificil 

de citit.  
nu cred că vulgarizați aceste 

probleme mai ales că simpatizez totuși că 
ieșiți din tiparul unui text academic clasic 
și până la urmă plictisitor.  

m-am inspirat de multe ori din 
predicile d[umneavoa]-stră și de aceea am 
îndrăznit să semnalez acest aspect, cu 
toate că nu e așa important. Iertați 

Dorin Octavian Picioruș: Vă referiți la 
articolele mele zilnice sau la cărțile mele? 
Unde am discursul fragmentat? 

Dorin Octavian Picioruș: Vorbiți-mi 
deschis, fără teamă... 

Dorin Octavian Picioruș: 
Dumneavoastră ați scris vreo carte? 
Dorin Octavian Picioruș: Sunteți 

Preot sau doar absolvent de teologie? 
Vreme Răzvan Cristian: da, sunt 

preot, nu mi-am actualizat întradevăr 
informațiile de pe facebook. nu am scris 
nici o carte și da, mă refer la articolele 
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zilnice nu la cărți. m-am referit că folosiți 
idei f.[oarte] scurte și rar un paragraf mai 
generos. 

Dorin Octavian Picioruș:  
Dumneavoastră cât scrieți pe zi, 

Părinte Cristian? 
Dorin Octavian Picioruș: Pentru că, 

pe mine mă interesează, ca și în discuția 
cu dumneavoastră de aici...să comunic cât 
mai repede...  

Vreme Răzvan Cristian: da, înțeleg 
unde bateți și este o explicație pertinentă, 
oricum îmi place activitatea d[umnea]- 

v[oa]-stră și sper doar să nu mă judecați 
greșit doar p[en]t[ru] că am distribuit un 
link la articolul pr. [Matei] Vulcănescu160 
despre PS Nifon [Mihăiță]161. 

Dorin Octavian Picioruș: Paragrafa- 
rea mea e pentru cititor...pentru a citi cât 
mai repede...și nu pentru mine! E de mare 
bun simț...să scrii atent și acurat.  

Dorin Octavian Picioruș: Simpatizați 
cu...„lipsa de dialog” între credincioși 
diverși?  

Dorin Octavian Picioruș:  
Întrebarea mea înseamnă: de ce ați 

distribui un linc al lui Vulcănescu despre 
PS Nifon Mihăiță...dacă știți că este un 
extremist?  

Vreme Răzvan Cristian: nu-mi plac 
extremele care sunt f.[oarte] ușor de 

                                                 
160 Blogul său:  
http://ortodoxiacatholica.wordpress.com/.  
161 CVul său:  

http://arhiepiscopiatargovistei.ro/ips/Biografie%2
0IPS.pdf.  
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sesizat în această problemă. cu aceeași 
bunăcredință consider că ați scris și despre 
apologeticum & com, tocmai pentru că 
sesizați extrema  

Dorin Octavian Picioruș: Aveți un 
blog...în afară de Facebook? 

Vreme Răzvan Cristian: nu am și 
sincer nu agreez mare parte din bloguri.  

Dorin Octavian Picioruș: Nu sunteți 
în stare să scrieți unul...sau nu aveți timp? 

Vreme Răzvan Cristian: nu sunt în 
stare să scriu ceva ce va capta care să 
capteze atenția, ca [și de aceea nu vreau] 

doar să mă laud că sunt unul din[tre] 
mulții bloggeri... 

Dorin Octavian Picioruș: De ce 
credeți că nu sunteți în stare...să mă 
fidelizați pentru ceea ce scrieți? 

Dorin Octavian Picioruș: Sau de ce vă 
considerați un preot impotent pentru 
scris? 

Dorin Octavian Picioruș: Cum îi veți 
convinge prin predică pe enoriașii 
dumneavoastră, dacă n-aveți verb 
incandescent, rapid, bulversant? 

Dorin Octavian Picioruș: Credeți că 
eu am timp...atât cât mi-ar trebui, pentru 
ca să scriu? Credeți că am bani atât cât mi-
ar trebui pentru ca să scriu? 

Dorin Octavian Picioruș: De ce vă 
plac...dacă nu ne asemănăm? 

Vreme Răzvan Cristian: corect, și aici 
revin de unde a plecat discuția. de aceea 
frecventez astfel de bloguri mai de "cali- 
tate" aș zice, din care să mă folosesc în 
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relația cu enoriașii, și de aceea v-am cerut 
prietenia.  

Dorin Octavian Picioruș: Ați găsit 
vreun blog ortodox, în afară de TPA, în 
care autorul să vă dăruiască 80 de cărți 
personale gratis? Pentru că vorbiți de 
comparații...  

Dorin Octavian Picioruș: Credeți că 
dacă mă citiți...și mă citați „mă veți 
întrece”?  

Vreme Răzvan Cristian: ajunge 
ucenicului să fie ca maestrul, nu?  

Dorin Octavian Picioruș: De ce 

credeți că Saccsiv, Danion Vasile sau 
Laurențiu Dumitru nu se zbat așa de mult 
pentru Ortodoxie...dacă tot sunt „cei mai 
ortodocși”? 

Dorin Octavian Picioruș: Ucenicii 
adevărați...își întrec maeștrii... 

Dorin Octavian Picioruș: Deci 
dumneavoastră sunteți online...ca să vă 
faceți rost de idei pentru predică...Doar 
atât!  

Vreme Răzvan Cristian: eu cred că 
într-un fel sau altul toți sunt la un 
moment dat de folos Bisericii, ce de [căci], 
până la urmă[,] suntem un singur trup cu 
toții[,] nu? 

Dorin Octavian Picioruș: De folos cu 
ce? Cu tăcutul? 

Dorin Octavian Picioruș:  
Răspundeți...încet, Părinte Cristian!  
Nu sunteți propriu comunicării în 

paradigma prezentului... 
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Dorin Octavian Picioruș: Scrieți 
neglijent, fără diacritice, fără atenție... 

Dorin Octavian Picioruș: Omul se 
vede de la ochi...și până la unghii...dacă ai 
ochi... 

Vreme Răzvan Cristian: da, cam 
acesta este nivelul [meu]...însă [e] bun 
pentru început 

Dorin Octavian Picioruș: E foarte 
prost...nivelul dumneavoastră, pentru 
început...  

Dorin Octavian Picioruș:  
Dumneavoastră sunteți preot...și nu 

magazioner! Ar trebui să fiți brici la 
comunicare.  

Vreme Răzvan Cristian: probabil[,] 
dacă aș fi pr. Maxim Vlad[,] v-aș fi dat un 
răspuns pe măsură... 

Dorin Octavian Picioruș: Nu cred! 
Dorin Octavian Picioruș: Știu nivelul 

Părintelui Maxim...  
Vreme Răzvan Cristian: comunica- 

rea[,] din câte știu [eu,] înseamnă mult 
mai mult decât scris și vorbit.  

Dorin Octavian Picioruș: Ce duhovni- 
cie îmi puteți arăta...dacă nu știți să 
spuneți câteva lucruri elementare...despre 
bunul simț?  

Vreme Răzvan Cristian: considerați 
că eu am ieșit din sfera bunului simț? 

Dorin Octavian Picioruș: Dumnea- 
voastră credeți că eu pierd timpul acum, 
pentru că nu am ce face?  
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Dorin Octavian Picioruș: Nu, 
dumneavoastră nu aveți bunul simț...al 
raportării la cine sunteți. 

Vreme Răzvan Cristian: îmi pare rău 
că trageți astfel de concluzii și judecați 
degrab, sau mai bine zis după față, la 
arătare 

Dorin Octavian Picioruș: Dumnea- 
voastră nu aveți bun simț...pentru că nu 
vorbiți de la nivelul dumneavoastră!   

Dorin Octavian Picioruș: Un om cu 
bun simț și-ar ști nivelul...și nu ar veni la 
unul care îl întrece cu mult...ca să îi dea 

lecții...Părintele Maxim Vlad...nu își 
permite să îmi dea lecții...deși mi-a fost 
coleg...  

Vreme Răzvan Cristian: îmi asum 
această etichetă, pâna una alta, eu tot o să 
vă citesc articolele fie că vreți fie că nu, și 
lăsând această vorbăraie deoparte, vă las 
să hotărâți dacă sunt "vrednic" de a fi în 
lista de prieteni sau...nu 

Dorin Octavian Picioruș: Ca să fiți 
„vrednic”...trebuie să învățați să comuni- 
cați! Dar din perspectiva dumneavoastră: 
de preot neerudit, fără cărți...și care vine 
online pentru a culege idei pentru predică.  

Dorin Octavian Picioruș: Dacă vă 
acceptați nivelul...cu dragă plăcere!  

Dorin Octavian Picioruș: Nu îmi 
place să „presupuneți” că mâncați teologie 
la masă...cu Ioan Gură de Aur...când 
dumneavoastră sunteți un preot anonim de 
undeva.  
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Vreme Răzvan Cristian: îl accept și vă 
mulțumesc de "pogorământul" pe care îl 
faceți! 

Dorin Octavian Picioruș: Nu e niciun 
pogorământ! 

Dorin Octavian Picioruș: E șansa 
dumneavoastră de a-mi arăta...că meritați 
să fiți băgat în seamă162! 

 
* 

 
20 noiembrie 2013. Cum arată 

exemplul desăvârșit de Fecioară, Femeie și 

Maică. 
A se vedea:   
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/11/20/predica-la-intrarea-in-biserica-a-
maicii-domnului-21-noiembrie-2013/. 

 
* 

Frangu Florin Adrian (20 noiembrie 
2013):  

 
                                                 

162 A doua zi...nu l-am mai găsit pe Părintele 

Vreme Răzvan Cristian printre „prietenii” mei. A plecat și 
și-a șters contul.  
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Dorin Octavian Picioruș: Ce vreți să 
ne spuneți, doamnă, când ne priviți așa? 
Părem amuzanți...interesanți...o masă?  

Vedeți prin noi? Vedeți prin imagine? 
Sau e doar o privire către cel care vă face 
să fiți „o imagine”...care nu are de-a face cu 
noi? 

Frangu Lidia: O privire către soțul 
meu, fotograful... 

Dorin Octavian Picioruș: Am înțeles: 
exclusivă și exclusivistă! Dumneavoastră 
nu priviți către nimeni altcineva... 

Dorin Octavian Picioruș: Lămuriți-

mă însă: numele dumneavoastră de familie 
este „Frangu” sau „Frângu”? 

Frangu Lidia: Frangu.  
Dorin Octavian Picioruș: Am înțeles! 

Mulțumesc frumos. Și pozați...frumos, și 
din punctul meu de vedere!   

 
Lidia Frangu a apreciat ultima 

remarcă.  
* 

20 noiembrie 2013 
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* 
20 noiembrie 2013. Discuția de azi cu 

taximetristul...m-a dus la concluzia că e 
foarte greu, pentru omul de rând, să 
înțeleagă paradoxul învierii morților. 
Adică cum înviază morții...când lumea se 
transfigurează. Părerea lui...în materie de 
înviere era „materialism pur”.  

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/11/20/dumnezeul-taximetristului/. 
 

* 
21 noiembrie 2013 
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Dorin Octavian Picioruș: 
Dumneavoastră țineți peștii legați...și 

îi mâncați doar la dezlegări? „Unde scrie în 
Biblie” despre dezlegări?!!! 

Marius Cruceru: Bați cîmpii fără 
grație, Dorele163 

Dorin Octavian Picioruș: Dimpotrivă, 
Domnule Decan, eu postesc...și am 
dezlegare astăzi la a mânca pește, pentru 
că Postul Nașterii Domnului e al Bisericii 
Ortodoxe pentru ortodocși. 

Dorin Octavian Picioruș: La o adică... 
și baptiștii pot posti...postul nostru...că 
Dumnezeu nu se supără...chiar dacă Postul 
Nașterii Domnului „nu apare” în Sfânta 
Scriptură. 

Georgeta Grosu164: cred că cel mai 
plăcut în fața Domnului este să puneți în 

                                                 
163 Dorel fiind „o minimalizare” a mea conform 

reclamei cu Dorel, nespecialistul în ceva…care îți fărâmă 
casa în timp ce vrea să ți-o repare. Pentru că Cruceru s-a 

făcut că nu înțelege ironiile conținute în comentariul 
meu…și care reprezintă, de fapt, modul de abordare al 
unui ortodox de către un neoprotestant. Pentru că atunci 

când neoprotestantul vine să îți vorbească sau să te 
comenteze, prima dată vine cu ironii, cu citate, cu 
insinuări și nu caută o discuție normală, firească.    

164 A se vedea:  
https://www.facebook.com/georgeta.grosu.  
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practică versetul din Isaia 58: 6, 7[,] 
domnule Dorin Octavian Picioruş. 

Ninu Lezeu165: Dar atunci cum 
rămâne cu Apostolul Pavel care [le] spune 
galatenilor[,] dacă nu mă înșel. Cine nu 
mănâncă o mâncare p[en]t[ru] Domnul nu 
o mănâncă. De ce judecați[,] domnule 
Dorin Octavian Picioruș? Sau această 
practică este dezlegată de biserica 
Baptistă. 

Corneliu Holhos166: postul nostru/ 
postul vostru?! asta din care Biblie e?! Cu 
tot respectul, iată postul pe care îl așteaptă 

Dumnezeu de la noi se află scris în Isaia 
58!  

Cred că asta L-ar "impresiona" mai 
mult pe Dumnezeu decât "postul nostru/ 
postul vostru",  

http://www.ebible.ro/biblia/romana/
cornilescu/isaia/58/.  

Dorin Octavian Picioruș: Doamnă 
Georgeta Grosu, domnule Ninu Lezeu, 
domnule Corneliu Holhos...sunt uimit de 
dorința dumneavoastră de a dialoga cu 
mine!  

Domnul Cruceru, cu care aveam un 
dialog intens mai sus, după spusele 
dumnealui, a început, odată cu orto- 
docșii...postul pe care și l-a construit 
singur: postul de 21 de zile.  

Al nostru e de 40 de zile...și dezle- 
gările la pește, la care dumnealui face 
referire supra...sunt specifice nouă, 

                                                 
165 Idem: https://www.facebook.com/ninu.lezeu.  
166 Idem: https://www.facebook.com/cholhos.  
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ortodocșilor. Eu sunt preot ortodox și 
doctor în teologie...pentru cei care nu mă 
cunosc...Iar dumneavoastră, știu, postiți 
„după Scriptură”...dar noi postim efectiv.  

De aceea, domnul Cruceru nu poate 
avea dezlegări...pentru că nu e încă 
creștin... 

Lucian Barna167: Domnule Dorin 
Picioruș, mă uimește felul d[umnea]-
voastră de a vă prezenta [:] ''Eu sunt preot 
ortodox și doctor în teologie...pentru cei 
care nu mă cunosc...''. Uitați-vă la felul de 
vorbire al apostolilor, care nu spun despre 

ei insasi  înșiși decât [că sunt] ''rob[i] al ai 
lui Isus Hristos''. 

Dacă domnul Cruceru nu este creștin 
atunci d[umnea]-voastră nu sunteți încă 
un ucenic! 

Georgeta Grosu: încîntată de 
cunoștință[,] domnule Dorin Octavian 
Picioruş...suntem pe o rețea de socializare 
și-mi place să conversez cu persoane care 
cred "într-un singur Domn, o singură 
credință, un singur botez"...doresc ca 
domnul să vă lumineze să-nțelegeți care 
este cu adevărat voia Lui și să lucrăm 
pentru zidire[a] sufletească. îmi mențin 
încă părerea că, Domnul dorește să punem 
în practică versetul din Isaia 58: 6, 7. 

Dorin Octavian Picioruș: Domnule 
Lucian Barna, nu trebuie să vă uimească 
modul meu de a mă prezenta...ci doar 
trebuie să fiți contemporan cu mine la 
modul real. Mulți dintre cei de aici mă 

                                                 
167 Idem: https://www.facebook.com/barna.lucian.  
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cunosc, mai întâi de toate proprietarul 
paginii care ne găzduiește dialogul...de 
aceea prezentarea mea a fost asta. 
Prezentarea mea mai lungă se numește:  

http://www.teologiepentruazi.ro/168. 
Dorin Octavian Picioruș: Doamnă 

Georgeta Grosu, plăcerea e și de partea 
mea! Însă vă sugerez, în materie de post, 
ca și în materie de dragoste, să începeți cu 
partea pragmatică: adică cu postitul. Cei 
care urmează rețete de îndrăgostire...nu se 
îndrăgostesc niciodată. 

Dorin Octavian Picioruș:  

Domnule Decan, dialogul, sub 
oblăduirea dumneavoastră, începe să-și 
piardă din frunze! Oare care este motivul 
dumneavoastră...pentru care răspunsul 
meu către domnul Lucian Barna...a luat 
drumul neantului?  

Dorin Octavian Picioruș: E un lucru 
rău să mă prezint cu tot ceea ce sunt eu, 
adică cu munca mea de 7 ani la nivel 
online? Adică cu aceasta:  

http://www.teologiepentruazi.ro/169.  
Dorin Octavian Picioruș: Eu vă 

citesc...și citez cu interes...în cărțile mele. 
Păcat că aveți o atitudine atât de refractară 
față de dialogul teologic...și interuman.   

Marius Cruceru: Dorinel170, nu te mai 
linkui atît! Nu pemit linkuri către troaca 
aia de pagină171. Full stop!  

                                                 
168 Această replică mi-a fost ștearsă de domnul 

decan Marius Cruceru.  
169 Și acest pasaj, cu lincul către TPA, a fost șters 

de același Marius Cruceru.  
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Mai încearcă o dată172 și te blochez 
definitiv. N[-]am timp de prostii! Ți[-]am 
mai spus[-]o și cu alte ocazii! Ești ultimul 
care poate vorbi de dialog cu mine173, 
penultimul de fapt, ultimul e Alin Cristea. 
Așa că stai cuminte174 și vorbești vorbește 
pe aici doar în termenii mei175. Sănătate 
multă176! 
                                                                                                     

170 Trecerea de la Dorel la Dorinel are aceeași 
nuanță „minimalizatoare”. Pentru că Cruceru crede, în 
psihologia sa infantilă, că dacă strici numele unui om 
prin asta „îl și minimalizezi”. Nu, domnule decan, te 
minimalizezi pe tine însuți când vrei să îi minimalizezi 
pe alții.  

171 Troacă…de la troaca de porci. Adică de la vasul 
în care li se dă porcilor să mănânce. Asta este opinia lui 

Cruceru despre platforma noastră, Teologie pentru azi. 
De ce? Pentru că aici au fost analizate la rece persoana sa 
și teologia eretică a baptismului.  

Dimpotrivă, pentru mine, blogul său este un 
spațiu pe care îl urmăresc cu interes, pentru că mă 
interesează alteritatea. Tocmai de aceea eu nu vreau să 

conving pe cineva cu forța să mă credeă sau să îmi 
accepte crezul teologic. Poate că și Cruceru ar trebui să 
învețe acest lucru foarte util pentru conviețuirea pașnică 
și să renunțe la prozelitismul jegos pe care îl practică.  

172 Să trimiți link spre contul meu de Facebook.  
173 Pentru că, la Cruceru, dialogul e totuna cu a fi 

de acord cu tot ceea ce debitează el. Câțiva ani la rând l-
am rugat să avem un dialog deschis, de zile întregi, pe 
probleme teologice și nu a avut niciodată curajul să facă 
acest lucru. Așa că dialogul lui Cruceru cu mine n-a avut 
loc nu pentru că eu n-aș fi vrut ci pentru că domnul 
decan n-a fost și nu este capabil de un dialog onest cu 
mine. Lui îi place ghetoul baptist, în care se închide și în 
care se simte confortabil. E și asta o alegere…Una 

falimentară.     
174 „Stai cuminte”, la Cruceru, înseamnă: „încearcă 

să ne lingușești pe Facebook, dacă vrei să discutăm cu 

tine”.  
175 Iar „termenii” domnului decan sunt fariseismul. 

Căci el se preface intens că este „un dialogic, un sufletist, 

un om avid de suferințele oamenilor”, când motivele 
principale ale prezenței lui online sunt prozelitismul și 
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Aștep[t] scuzele [tale,] încă mai ales 
după faza cu încercarea de cumpărare a 
articolelor177.  

Tupeul și lipsa de inteligență socială178 
în același timp îmi fac greață în general de 
la primele mișcări, așa că nu te mai fîțîi179. 

                                                                                                     
apărarea statutului său în facultatea baptistă de la 
Oradea. N-am văzut, în 9 ani de zile, niciu studiu al său 
de teologie baptistă pe blogurile sale. Singurele sale 
„articole teologice” online sunt despre el și familia lui. Iar 
prozelitismul nu îl face, cel mai adesea, prin articole ci 
prin comentarii. La comentarii se duce politica de 
înrâurire/ influențare a celor care nu sunt baptiști.  

176 Nu, nu e vorba despre o urare prietenoasă! Ci 
despre o insinuare a faptului că aș avea „probleme 
mentale” și de aceea i-am spus adevăruri dureroase 

despre el și despre organizația lui religioasă. Pentru că, 
într-un email din 16 septembrie 2009, domnul decan 
făcea aceleași remarci la „sănătatea mea” în următorii 

termeni: „ai rămas acelaşi imund, spurcat la gură şi 
pervers la minte. Întoarce-te la tratament, băiatule! În 
lunile din urmă se pare că ţi-a făcut bine”. Însă eu nu mi-

am permis niciodată să insinuez faptul că el sau altcineva 
din familia lui ar avea probleme de sănătate.  

Numai că tactica lui Cruceu de „a înnebuni” , din 
cuvinte, adversarul, e una prozelitistă, folosită cu succes 
de orice regim dictatorial. Atunci când nu ai argumente 
în discuția cu cineva…treci la insulte, îi inventezi boli, 
păcate, crime.    

177 Emailul său, din care am citat în comentariul 
anterior, a fost ca urmare a unui email al meu, trimis în 
aceeași zi și în care încercam să mă amuz pe seama sa. 
Vedeam că intră adesea pe TPA ca să revadă articolele 
mele în care am polemizat cu el și, de aceea, în glumă, „i-
am propus un târg”: voi șterge articolele cu pricina dacă 
mă plătește. Din multele ironii ale scrisorii mele, Cruceru 

a înțeles că e o glumă…însă i-a plăcut să marșeze pe ideea 
că eu „vreau să îl șantajez”, pentru că astfel ar fi „ieșit 
biruitor” în disputa cu ortodoxul care l-a făcut de rușine 

atâta timp. În fragmentul de deasupra la acest lucru se 
referă, atunci când vorbește despre „încercarea de 
cumpărare a articolelor”.   

178 În ceea ce privește „inteligența socială”, domnul 
decan a spus un adevăr. Recunosc…Dumnealui este 
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Ninu Lezeu: Domnule Dorin 
Octavian Picioruș, îmi pare nespus [de] 
rău pentru atitudinea dumneavoastră. 
Dacă postul "nostru" e după Scriptură 
atunci al dumneavoastră e în afara ei?  
                                                                                                     
versat în duplicitate. Duplicitatea fiind traducerea 
sintagmei „inteligență socială”…Un pastor baptist care 
face prozelitism, adică se duce cu cărți, cu mâncare și cu 
bani în localități sărace pentru ca „să-i evanghelizeze”, 
trebuie să fie un cameleon aparte, la fel ca un politician 
care strânge voturi de la oricine, dându-se „de frate” cu 
toți și nefiind cu niciunul.  

Venirea mea la el, pe pagina de Facebook, a 
socotit-o „un act tupeist”, adică obraznic. Însă Cruceru a 
fost cel care m-a comentat primul, prin 2006-2007 pe 
TPA, încercând să vadă cine sunt (eu neștiind cine este), 
și n-am socotit niciodată comentariile lui sau ale altora 

drept obraznice…ci comentarii după inima omului. 
Dar, prin „inteligență socială”, Cruceru a vrut să 

îmi spună că nu e „înțelept” să intri pe contul de 

Facebook al unui profesor baptist, care e urmărit instant 
de confrații de prozelitism, pentru că ei se coalizează și 
„te fac” la comentarii.   

Numai că eu nu am venit „să le vând ceva” sau „să 
îi vânez” pentru Ortodoxie ci doar să mă amuz, fiind și 
eu la fel de ironic cu baptiștii duplicitari…când Cruceru 
vrea să fie ironic cu posturile și dezlegările noastre la 
pește. Pentru că, dacă Cruceru dorea să scrie ceva despre 
baptismul lui trebuia să spună că în acea zi nu se 
petrecea nimic în organizația lui religioasă. Doar în 
Biserica lui Hristos, în Biserica Ortodoxă, creștinii 
postesc, se închină la Sfintele Moaște, prăznuiesc…iar 
Cruceru doar rânjește colții…dându-se și el de „postitor” 
în rând cu noi.  

179 Ca și când nu aș fi avut unde să scriu la nivel 
online…decanul Cruceru vrea să le dea de înțeles 
confraților lui că singurul loc unde mă pot fâțâi/ plimba/ 

vedea/ remarca este la el pe Facebook. Asta în loc să 
spună: mulțumesc că mă vede.  

Pentru că niciun teolog ortodox nu și-a mai 

pierdut timpul cu baptismul la nivel online așa cum mi l-
am pierdut eu în ultimii ani. Adică i-am făcut și le fac 
reclamă prin ceea ce am scris despre ei. Inclusiv acum le 

fac reclamă, chiar dacă ea e negativă. Pentru că 
neoprotestanții sunt avizi să aibă vizibilitate socială.  
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Asta ne spuneți?  
Sau considerați postul Nașterii Celui 

fără de Început ca fiind o marcă înregis- 
trată a denominațiunii căreia îi aparțineți? 
Eu cred că acesta a fost introdus înainte de 
schismă deci este prezent și în catolicism.  

Și mai am o nedumerire; dacă dețineți 
Adevărul adevărat atunci aceasta este 
atitudinea [pe] care trebuie să o afișați?  

Mă așteptam ca cineva care a urcat 
scara Sf[ântului] Ioan Scărarul să emane 
Iubirea, acea Iubire nebună pe care 
Evdochimov180 o promovează.  

Îmi doresc ca aceasta să fie ultima 
mea intervenție. Fie ca Bunul Dumnezeu 
să vă binecuvânteze. Doamne ajuta! 

 

 
 
Dorin Octavian Picioruș181: Domnule 

Ninu Lezeu, regret mult faptul că nu mai 
aveți...disponibilitate pentru dialog!  

Aș fi avut, cu siguranță, foarte multe 
lucruri de învățat de la dumneavoastră. 

                                                 
180 A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paul_Evdokimov.  

181 La ora 16 și ceva, pe 24 noiembrie 2013, zi de 

duminică, am scris aceste ultime comentarii pe pagina de 
Facebook a lui Cruceru.  
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Mai ales că știți și să citați din Sfânta 
Scriptură... 

Dorin Octavian Picioruș:  Domnule 
Decan, am admirat întotdeauna la dum- 
neavoastră primitivitatea pastorală de tip 
oxfordian cât și paternalismul neavenit în 
relațiile cu conlocutorii dumneavoastră.  

Mă simt măgulit de atenția pe care 
mi-o acordați. Și spun asta, atâta timp cât 
ați trecut de la vocativul minimalizator 
„Dorel”, în care semănam...cu cel care taie 
alimentarea la apă a orașului Oradea, în 
timp ce repară iluminatul stradal, la 

duiosul „Dorinel”, cu care bunicul meu mă 
alinta...pe când trăia.  

N-am știut că nu permiteți lincuri...și 
nici de aversiunea cronică față de TPA, 
atâta timp cât este „o troacă de porci” 
pentru dumneavoastră.  

Vă asigur că pentru mine blogul 
dumneavoastră, mai ales în zona de 
youtube, e preferatul meu. 

Dorin Octavian Picioruș:  N-am știut 
că așteptați scuze de la mine...Credeam că 
„peste mânia voastră să...nu vină seara”. 
După cum credeam (poate că m-am 
înșelat), că știți să distingeți între ironie...și 
șantaj.   

Dorin Octavian Picioruș:  Vă asigur 
că întotdeauna am avut „minte”...și am 
stat „cu minte”, oriunde am fost...adică am 
privit atent lucrurile din jur.  

Și eu vă doresc multă sănătate, 
dumneavoastră și întregii dumneavoastră 
familii!   
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Dorin Octavian Picioruș:  Tupeul este 
o manifestare bădărană, pe care, prima 
dată la nivel online, l-am învățat de la 
studenții dumneavoastră la teologie. Și 
care, neștiind cu cine au de-a face, au 
crezut că trebuie să își dea drumul la tot ce 
aveau în suflet. Dumneavoastră ați făcut la 
fel...ca și acum. Ceea ce înseamnă că 
tupeul este o trăsătură de spirit a mediului 
teologic baptist.   

Dorin Octavian Picioruș:  Inteligența 
socială, Domnule Decan, pentru mine nu e 
sinonimă, ca pentru dumneavoastră, cu 

duplicitatea...ci cu sinceritatea.  
Pentru mine, oamenii care nu suportă 

sinceritatea...e semn că au stat sau stau 
încă în ghetou. Dialogul face întotdeauna 
curățenie...în oameni și între oameni. Doar 
aroganța...naște numai vorbe. 

Dorin Octavian Picioruș:   
Pe mine, Domnule Decan, mă 

îngrețoșează nu fâțâiala la comentarii...ci 
lipsa de operă când ești profesor univer- 
sitar. Pentru mine e groaznic profesorul 
universitar, care își permite să înalțe capul 
la catedră...fără 30-40 de cărți în spate.  

Vă mulțumesc pentru amabilitatea de 
a-mi da spațiu de comunicare, Domnule 
Decan!  

Mă și gândesc unde aș mai scrie 
online...dacă n-ar fi Facebookul dumnea- 
voastră. Vă mulțumesc foarte mult și vă 
rămân profund recunoscător! 
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În aceeași zi, la ora 17. 09, ele nu mai 

existau. Au fost șterse...Semn că domnului 
Marius Cruceru nu îi plac...adevărurile 
spuse pe față...ci doar mimările fariseice 
ale feței...și ale dialogului.  

 
* 
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21 noiembrie 2013 
 

 
 

* 
 

21 noiembrie 2013. Ca să vezi ce 
cumpărai și ce văzui la Gaudeamus, de, că 
fusei p-acolo... 

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/11/21/gaudeamus-2013-carti-pe-vremuri-
cu-ceata/.  

 
Dorin Octavian Picioruș: Ooooole, 

maică, stive dă cărți p-acolo!...Dar oamenii 
n-avea bani ca să cumpere. D-aia să uitau, 
să-ntorceau...se uitau și ei ca la teatru...și 
plecau...C-or fi avut și p-acasă dă treabă... 

 
* 

21 noiembrie 2013 

 
 

Dorin Octavian Picioruș: Da, maică, 
așa e! Să uită lumea la televizor ca la Maica 
Precista...și nu mai face, maică, nimic!  
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Că altădată țeseam covoare, mun- 
ceam cu andrelele, cu fusul, la prașilă...Dar 
acu’ nimic!!  

Că eu am copiii ăștia, aci...și nu le 
place cartea neam. Eu tot le zic: „Mai 
puneți mă, maică, și voi mâna pe carte...ca 
să ajungeți așa ca președintele țării! Că 
vedeți dacă a învățat...unde a ajuns...și 
unde ne-a adus și pe noi”.  

Dar ei îmi zâc mie, femeie bătrână: 
„Ce știi tu, babo! Pă vremea ta era 
picap...noi avem consolă de jocuri”.  

Așa că manipularea nu se face la 

televizor...ci în mintea omului.  
Iar audiența e gradul de exploatare de 

sine, cu care te exploatezi tu zilnic...pentru 
ca alții să scoată bani din faptul că ție îți 
place Suleiman, Pițurcă și chiar Monica 
Senzuale. 

 
* 

21 noiembrie 2013 
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Dorin Octavian Picioruș: Doamnă 
Flori, vorbiți de zor în fotografie, vorbiți 
toată ziua, vorbiți de la București până la 
Chișinău, acolo, la Chișinău, iar vorbiți, de 
i-ați exasperat pe toți moldovenii...dar nu 
se aude nimic, doamnă! Dați sonorul mai 
mare la fotografie...ca să auzim și noi ceva, 
în timp util! 

 
* 

22 noiembrie 2013 
 

 
 
Flori Bălănescu: doar scris, Părinte... 

atâta pot eu 
Flori Bălănescu: Mircea Stanescu182: 

mulţumim, discuţiile au fost de calitate, 
dacă prin asta înţelegem o dezbatere 
adevărată, fără false "pudori", totul e ca 
micile şi marile dezbateri să aibă efecte. 

Dorin Octavian Picioruș: Numai că 
dumneavoastră ați redus evenimentul doar 
la publicul de acolo. Pentru mine nu e 

relevantă mărturia de a doua mână, chiar 

                                                 
182 A se vedea:  
https://www.facebook.com/mircea.stanescu.9.  
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dacă e credibilă, pentru că vreau să aud 
vorbitorii și să simt, cum pot, atmosfera. 
Puneați reportofonul pe masă și asta era. 
Însă, dacă vă e teamă de ce s-a spus...e 
rău... 

Flori Bălănescu: Eu nu am redus 
nimic, am participat la un eveniment. De 
la puţine evenimente putem avea "mărtu- 
rii de mâna întâi", cu condiţia să 
participăm noi înşine la ele. Nu înţeleg la 
ce teamă vă referiţi. 

Dorin Octavian Picioruș: La teama de 
a devoala toată întâlnirea, doamnă Flori! 

Eu când mă duc la o conferință...o dau pe 
toată, în întregime...dacă tot o anunț 
înainte. O dau audio și oamenii își fac 
părerea de care sunt în stare. Mă interesau 
discuțiile reale, totale...și cât v-ați pregătit 
pentru omagierea lui. Că și la noi, la 
oamenii Bisericii, se fac comemorări și 
omagieri cu nimic...cu amintiri.  

Speram că dumneavoastră ați fost 
serioase/ serioși cu Goma...dacă tot vă 
învârtiți toată ziua cu Goma în gură.  

Dorin Octavian Picioruș: Adică ce 
studii despre Goma ați produs?  

Ce perspective noi, hermeneutice, ați 
găsit...pentru ca să îl înțelegeți? În ce a 
costat „noutatea” Goma de la această 
întrunire?  

Flori Bălănescu: Principala "noutate" 
(mă repet, am scris-o deja) constă în ceva 
umil: am vorbit, în cea mai mare parte a 
zilei, pe înţelesul unor copii de 15-17 ani, 
care nu prea aveau habar cine este Paul 
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Goma, aceşti copii fiind români 
basarabeni, însoţiţi de profesorii lor de 
limba şi literatura română.  

Încercând să ne dăm măsura precarei 
noastre capacităţi didactice şi pedagogice, 
am învăţat şi noi o lecţie a umilităţii; sunt 
momente în viaţă (a indivizilor, a 
comunităţilor) când eşti nevoit să înghiţi 
în sec şi să te descurci pentru a salva o 
situaţie.  

Eu, personal, nu am produs niciun 
studiu despre Paul Goma183 pentru această 
întâlnire. 

Dorin Octavian Picioruș: Am înțeles 
acum...Atunci sunt de vină că am avut 
așteptări prea mari de la descinderea 
dumneavoastră în Moldova.  

Credeam că a fost, pe lângă 
întrunirea în fața adolescenților din 
fotografii...și altceva la un nivel mai mare, 
academic.  

Îmi cer scuze pentru neînțelegere!  
Dorin Octavian Picioruș: De aceea 

doream să știu filele audio: pentru 
eventuale exegeze profunde la opera 
domnului Goma.   

Dorin Octavian Picioruș: Încă odată 
îmi cer scuze...Trebuia să vă întreb mai 
întâi care e nivelul dezbaterilor: unul de 
popularizare sau unul academic?   

Flori Bălănescu: Regret că v-am 
dezamăgit, fac ce pot şi ce mă pricep, în 

                                                 
183 A se vedea:  

https://www.facebook.com/pages/Paul-
Goma/108395092530408.  
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funcţie de cerinţa împrejurărilor; nu eu am 
impus coordonatele zilei.  

* 

 
 
22 noiembrie 2013. Sfântul Ierarh 

Amfilohios al Iconiului; cel hirotonit în 
mod extatic. Predica pentru mâine:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/11/22/predica-la-pomenirea-sfantului-
ierarh-amfilohios-al-iconiului-23-
noiembrie-2013/.  

 
* 

 
22 noiembrie 2013. O surpriză 

frumoasă...pe timp de toamnă...Părinte 
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Ieromonah Petru Pruteanu184! Sper că n-
am mai făcut ceva rău și de data asta185... 

 
Dorin Octavian Picioruș:  
Cine sunteți domnule Petrică 

Calimachi186, om cu nume de rezonanță 
istorică, și de ce doriți să stăm de vorbă?  

Dorin Octavian Picioruș: E vară sau 
iarnă în Portugalia, Părinte Ieromonah 
Petru Pruteanu187?  

Petrică Calimachi: Sunt un simplu 
tânăr. Poate nu doresc să stau de vorbă. 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă nu 

doriți...trebuie să plecați, domnule 
Petrică... 

Ieromonah Petru Pruteanu: E 
toamnă. Şi se încep ploile...până prin 
aprilie... 

Dorin Octavian Picioruș: Așa e pe la 
mine...domnule Petrică. 

Dorin Octavian Picioruș: Adică nu 
ninsoare...ci ploaie...  

Interesantă schimbare. Sper să vă 
aclimatizați cu ea... 

Dorin Octavian Picioruș: Ați scăpat 
de Saccsiv188? 

                                                 
184 Surpriza a constat în faptul că Părintele Petru 

Pruteanu a dorit să ne fie prieten pe Facebook. Contul 
său: https://www.facebook.com/teologie.net.  

185 Cu sensul: „Sper că n-am făcut ceva 
rău…acceptându-vă prietenia”.   

186 A se vedea:  

https://www.facebook.com/petrica.calimachi.  
187 Idem: https://www.facebook.com/teologie.net.  
188 Mă refer la cel care scrie blogul:  

http://saccsiv.wordpress.com/. Și care scrisese un 
articol din topor despre Petru Pruteanu.  
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Ieromonah Petru Pruteanu:  
Aderaţi aici:  
https://www.facebook.com/groups/p

reoti.ortodocsi/.  
Petrică Calimachi: Aleg să rămân. 
Dorin Octavian Picioruș: Nu ader la 

grupuri...prea largi! 
Ieromonah Petru Pruteanu:  
Eu nici n-am avut nimic cu el. 

Nic[i]odată189 
Ieromonah Petru Pruteanu: e doar 

pentru preoţi190 
Dorin Octavian Picioruș: Vă 

cred...Numai ei191 au cu dumneavoastră. 
Ieromonah Petru Pruteanu: bine, şi 

laici, dar numai bărbaţi de biserică192 
Dorin Octavian Picioruș: Știu că e 

doar cu preoți...am fost odată...și am 
plecat... 

Ieromonah Petru Pruteanu: Ei mă 
vorbesc pe la spate. Ştiţi de ce? Pentru că 
locul lor este în spatele meu  

Dorin Octavian Picioruș: Au și ei 
dreptate în felul lor: îi puneți la muncă. 

Dorin Octavian Picioruș: Mă refer la 
relațiile cu extremiștii noștri din România.   

Ieromonah Petru Pruteanu: Eu îmi 
fac treaba. Ei şi-o fac pe a lor. Eu slujesc lui 
Hristos. Ei nu ştiu cui... 
                                                 

189 Se referă la același Saccsiv, un pseudonim în 
spatele căruia se ascunde un bărbat care a făcut pușcărie 
de două ori (pentru nu știu ce), numit Vasile Vieru, și 

care se manifestă ca un extremist ortodox.  
190 Se referă la grupul de pe Facebook pe care mi l-a 

prezentat anterior.  
191 Extremiștii ortodocși din România.  
192 Sunt în grupul recomandat.  
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Dorin Octavian Picioruș: Da, au 
interese foarte obscure... 

Dorin Octavian Picioruș: Ați ținut 
conferința pe care ați anunțat-o recent? 

Ieromonah Petru Pruteanu: merg pe 
28 şi mă întorc pe 3 

Dorin Octavian Picioruș: Am 
înțeles...Mai e puțin... 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru 
mine e interesant...că ați plecat...în 
Portugalia...și că începeți să vă simțiți bine 
acolo. Mie mi-ar fi mai greu...  

Ieromonah Petru Pruteanu: Mie mi-

ar fi greu să mă întorc 
Ieromonah Petru Pruteanu: nici nu-

mi închipui la moment[ul de acum acest 
lucru] 

Dorin Octavian Picioruș: De ce? Care 
ar fi problema? 

Dorin Octavian Picioruș: V-au pus 
deja gând rău unii confrați?  

Ieromonah Petru Pruteanu: Nu am la 
ce să mă întorc. Cu ce să mă ocup acolo?  

Dorin Octavian Picioruș: Vă cred... 
Înseamnă că ați găsit biblioteci vaste în 
noua dumneavoastră țară... 

Ieromonah Petru Pruteanu: Nu, nici 
vorbă. Am găsit TEREN un[de] mă pot 
rostogoli cum vreau, fără să mă împiedice 
nimeni. Mai multă muncă misionară, 
decât ştiinţifică...  

Dorin Octavian Picioruș: Am înțeles! 
Vă bucurați că aveți pe cine învăța... 

Dorin Octavian Picioruș: Dar nu sunt 
majoritar catolici? 
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Ieromonah Petru Pruteanu: Ba da, 
dar avem diasporă mare 

Dorin Octavian Picioruș: Rusească 
probabil... 

Dorin Octavian Picioruș: A venit 
vreodată papa193 prin Portugalia de când 
sunteți acolo?   

Ieromonah Petru Pruteanu: "moldo- 
venească", dar sunt şi ucraineni, şi români 
din RO[mânia]. Ruşi doar vara, la odihnă 

Dorin Octavian Picioruș: Am 
înțeles...Interesant! 

Ieromonah Petru Pruteanu: Nu, a fost 

precedentul, dar înainte de a veni eu.  
Ieromonah Petru Pruteanu: Oricum, 

n-avem noi nimic cu ei 
Dorin Octavian Picioruș: Da, asta 

știam și eu...de Benedict... 
Dorin Octavian Picioruș: Vă 

cred...Înseamnă că vă exclud romano-
catolicii, că nu vor să dialogheze cu 
dumneavoastră, minoritarii? 

Ieromonah Petru Pruteanu: Bine, 
pater. T[re]b[uie] să ies. Ştergeţi vă rog 
conversaţia asta, că n-a fost chiar privată... 

Dorin Octavian Picioruș: Totul e 
public aici! 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă doriți 
altădată...vorbim în mod privat... 

Ieromonah Petru Pruteanu: Ba ei vor 
să dialogheze, dar nu prea avem ce dialoga. 
Nu depinde nici de noi, nici de ei. 
Schimbările şi apropierile t[re]b[uie] să le 
facă alţii.  

                                                 
193 Papa de la Roma.  
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Ieromonah Petru Pruteanu: Atunci 
ştergeţi discuţia, şi când mai aveţi chef, 
scrieţi pe privat. 

Dorin Octavian Picioruş: Vă mulțu- 
mesc pentru astă-seară, dacă trebuie să 
plecați! 

Dorin Octavian Picioruş: Nu pot să o 
șterg...pentru că deja e intrată în Facebook 
2. 

Ieromonah Petru Pruteanu: Doamne 
ajută. 

Dorin Octavian Picioruş: Numai bine, 
Părinte Petru! 

Dorin Octavian Picioruş: Domnule 
Petrică Calimachi194, ați spus că rămâneți... 

Dați-mi câteva date despre dum- 
neavoastră...că din pagina dumneavoastră 
a rezultat doar că sunteți bărbat și nu 
femeie!  

Petrică Calimachi: Sunt din Buzău, 
am 24 ani și sunt student la teologie. 

Dorin Octavian Picioruş: La teologie 
unde?  

Petrică Calimachi: În Constanța. 
Petrică Calimachi: Conteză unde?  
Dorin Octavian Picioruş: Am înțeles! 

Și ați auzit de mine de la cine?  
Dorin Octavian Picioruș: Întotdeauna 

contează de unde, cine...și ce faceți... 
Dorin Octavian Picioruș: Ați auzit de 

mine de la cine...și ce ați venit să vedeți că 
fac aici? 

                                                 
194 A se vedea:  
https://www.facebook.com/petrica.calimachi.  
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Petrică Calimachi: Nu am auzit de la 
nimeni de dumneavoastră. Am avut doi 
prieteni comuni, și m-am gândit să vă 
adaug la prieteni. 

Dorin Octavian Picioruș: Am 
înțeles...din pură întâmplare...  

Petrică Calimachi: De ce am venit? 
Dorin Octavian Picioruş: Da, din ce 

motiv? 
Petrică Calimachi: Curiozitate. Este 

de ajuns?   
Dorin Octavian Picioruş: Și credeți că 

eu vreau să vă satisfac curiozitățile?   

Petrică Calimachi: Orice curiozitate 
devine satisfăcută dacă ți-o împlinești. 

Dorin Octavian Picioruş: Eu cred că 
trebuie să vă întoarceți la studii...să 
învățați să vorbiți...și ne vom întâlni peste 
ceva timp... 

Dorin Octavian Picioruş: La revedere! 
Petrică Calimachi: O seara bună195.   
Dorin Octavian Picioruş: Așa e cu 

tineretul: are curiozități multiple despre 
tine...dar niciuna despre el! 

Preot Eugen Tănăsescu: valeleu, câtă 
aprindere de profunzimi:))  

Dorin Octavian Picioruş: Tineretul 
întotdeauna are „dreptate”...iar mie îmi 

                                                 
195 De aici l-am scos afară pe domnul 

student...Însă a mai scris două în afara discuției cu el, 
după ce eu am spus fraza conclusivă despre tineret.  

Petrică Calimachi: Nu am înțeles ce vă deranjeză. 

Curiozitatea mea? 
Petrică Calimachi: Și de ce catalogați "tineretul" la 

modul general? 

A doua zi a mai adăugat: „Nu știu cine are mai 
mult caș la gură”.  
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place să trimit tineretul la dreptatea 
lui...până i se duce cașul de la gură.  

Dorin Octavian Picioruş: E un fel de 
închidere a sonorului...pentru cei care vin 
la dumneavoastră la TV.   

 
* 

22 noiembrie 2013 
 

 
   

 
 
Frangu Lidia: Mulțumim Părinte, 

multă sănătate vă dorim 
Dorin Octavian Picioruș: La mulți 

ani, doamnă Lidia, și multă bucurie în tot 

ceea ce faceți! 
Frangu Lidia: Mulțumim.   
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* 
 

23 noiembrie 2013. Despre cât de 
dinamici ne vrea Dumnezeu...sau dezli- 
pirea continuă de alipirea pătimașă.  

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/11/23/predica-la-duminica-a-30-a-dupa-
rusalii-2013/.  

 
Dorin Octavian Picioruș: Domnule 

pseudonim Camelian Propinatiu196, ce vă 
face să credeți că avem în comun...frica de 

noi înșine? 
Dorin Octavian Picioruș: Altfel spus: 

de ce credeți că aș vrea să stau de 
vorbă...cu cineva, care îi înjura pe alții sub 
pseudonim de bărbat ce este197? 

 
* 

23 noiembrie 2013 

 

                                                 
196 A se vedea:  

https://www.facebook.com/camelian.propinatiu.  
197 Nu mi-a răspuns și l-am exclus din grup. 

Dimpreună cu Ovidiu Pecican, căruia i-am scris și nu mi-

a răspuns nici măcar printr-un banal: Nu pot să vă dau 
cărțile mele în format PDF.  
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Alin Cristea: Nu vă faceți iluzii! :)))) 

Poate[,] mai degrabă[,] la luterani...Semăn 
cu Luther198 la rotunjimi și, uneori, la 
limbajul colorat... 

Crucea de la gît nu e deloc sfîntă, 
doar Hristos cel Sfînt care a stat pe o cruce 
împăcînd oamenii cu Tatăl, Numele Lui fie 
binecuvîntat! 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă vă 
lăsați sufletul să vorbească...nu eu sunt cel 
câștigat...ci dumneavoastră... 

Dorin Octavian Picioruș: Mulți așa au 

început să se convertească: făcând lucruri 
firești.  

Dorin Octavian Picioruș: Și pe 
măsură ce înaintați în normalitate... 
ajungeți la dreapta credință.   

                                                 
198 Martin Luther:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther.  
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Dorin Octavian Picioruş: Spre 
exemplu e un lucru anormal să îți iubești 
mama...dar să nu o cinstești pe Maica 
Domnului tău. 

Dorin Octavian Picioruş: Cum e 
anormal să aveți poze cu fiica 
dumneavoastră...dar niciuna cu Maica 
Domnului dumneavoastră. 

Dorin Octavian Picioruș: E anormal 
să stai toată ziua cu tăiatul bărbii...cum e 
anormal să bagi ca spartul în tine...și să nu 
postești deloc. 

 

Și Alin Cristea a tăiat comentariile:  
 

 
 
Apoi toată pagina...  
 

 
 

* 
23 noiembrie 2013 
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* 

 
24 noiembrie 2013. Doamnă 

Anamaria Raluca Zait199, sunteți la fel de 
frumoasă și la suflet...după cum sunteți 
nudă...în unele fotografii? Credeți că 
bărbații sunt atât de proști...încât nu pot 
să distingă sufletul unei femei, atunci când 
este îmbrăcată200?  

 
* 

 
24 noiembrie 2013.  
Capul Sfântului Mare Mucenic 

Mercurie e în România, la Râmnicu-

Vâlcea...deși el a fost martirizat în secolul 
al III-lea d. Hr. în Cezareea Cappadociei.  

                                                 
199 A se vedea:  
https://www.facebook.com/raluca.zait.  
200 Nu mi-a răspuns...și am exclus-o din grupul 

meu.  
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Pentru că România profundă îi 

iubește pe Sfinții lui Dumnezeu și le 
urmează exemplul. 

A se vedea: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/11/24/predica-la-pomenirea-sfantului-
mare-mucenic-mercurie-25-noiembrie-
2013/.  

 
* 

 
25 noiembrie 2013, ora 12. 54, primit 

prin email, pe Yahoo:  
 

 
 

Pentru că domnul decan nu știa că nu 
mai aveam de gând...să îl deranjez pe 
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Facebook. Însă trebuie reținut aspectul: e 
un om cu „vocația” dialogului.  

 
* 

25 noiembrie 2013. Cum arată 
„duhovnicia” ortodoxă, care nu are nimic 
de-a face cu experiența mistică autentică a 
Bisericii. Sau lucruri practice...pentru 
oameni grăbiți... 

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/11/25/predica-ce-fel-de-traire-ortodoxa-
poti-avea-fara-teologie/. 

 
Dorin Octavian Picioruș: Why only 

you do you like my sermons, dear Berney? 
You’re not romanian...Why they do not 
like and to the readers in romanian 
language201?  

* 
Am răspuns la articolul de aici202:  
 

 
                                                 

201 I-am spus asta...pentru că mi-a apreciat 
predica.  

202 A se vedea:  

http://saccsiv.wordpress.com/2013/11/26/crestinii-
vor-fi-scormoniti-iscoditi-ca-sa-se-stie-totul-despre-ei/.  
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Adică i-am răspuns lui Vasile X, zis și 
Saccsiv, pe 26 noiembrie 2013.  

 
Dorin Octavian Picioruș: Domnule 

Vasile X (că numele de familie nu vi l-ați 
declinat), 

a întreba pe cineva de numele lui, de 
viața lui, de cine este…e cel mai elementar 
lucru. Când v-a încarcerat și prima și a 
doua oară la pușcărie (de prima am aflat 
de la Danion Vasile, de a doua…de la 
dumneavoastră) v-a întrebat acest lucru: 
cine sunteți și unde stați.  

Oamenii serioși nu se tem de întrebă- 
rile normale, care sunt o introducere într-o 
relație. Numai dubioșii și asocialii se tem 
de acest lucru.  

Dumneavoastră, pentru mine, din tot 
ceea ce am citit de la dumneavoastră, am 
tras concluzia că sunteți un extremist cu 
experiență teologică puțină și cu puțină 
racordare la viața publică.  
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Mă veți convinge de contrariul 
situației, când veți intra în bunul simț al 
Ortodoxiei: adică asumându-vă, la vedere, 
cu CVul dumneavoastră, identitatea și 
studiile pe care le aveți.  

Până atunci eu nu dau doi bani pe 
afirmațiile dumneavoastră, nu vă cred un 
om onest, nu vă cred un ortodox întreg la 
minte ci un pierde vară.  

Puteți fi un baptist deghizat în 
ortodox, puteți fi un pamfletar, puteți fi 
femeie nu bărbat…puteți fi orice…dacă nu 
vă putem lua de undeva…și nici nu știm 

nimic despre dumneavoastră.  
Eu sunt o persoană reală…ne putem 

întâlni și sta de vorbă, veniți la București și 
bem o cafea…și îmi spuneți tot ce aveți pe 
suflet despre mine…dar pentru mine 
sunteți doar autorul unui blog fără 
identitate…despre care, un Danion Vasile, 
alt extremist, a scris.  

Altceva ce pot să vă mai spun?!  
Dacă vreți să îmi reproșați ceva…eu 

vă dau posibilitatea să vă întâlniți cu 
mine…și să mi-o spuneți în față203. 
 

* 
 

26 noiembrie 2013. Întrebarea serii: 
de ce nu vă faceți baptiști? Ce are 
baptismul de nu vă place? Știți vreo idee 
teologică baptistă? 

                                                 
203 Mi-a acceptat comentariul dar nu mi-a 

răspuns.  

308



Dorin Octavian Picioruș: Dăm un 
premiu consistent celui care ne răspunde la 
aceste întrebări! 

Preot Eugen Tănăsescu: pentru că 
vreau să fiu adventist :)  

Dorin Octavian Picioruș: De când?  
Preot Eugen Tănăsescu: din mileniul 

trecut 
Dorin Octavian Picioruș: E un lucru 

bun! Deci baptismul nu vă place...  
Preot Eugen Tănăsescu: începe cu 

b…deci e pe locul 2 la alfabet  
Dorin Octavian Picioruș: Și credeți că 

baptismul e plăcut în România?  
Preot Eugen Tănăsescu: [tot la fel de 

mult] cât [este] și adventismul  
Dorin Octavian Picioruș: Deci ambele 

sunt plăcute!  
Preot Eugen Tănăsescu: sau nu...  
Preot Eugen Tănăsescu: multora le 

plac micii și berea 
Dorin Octavian Picioruș: Dumnealor 

zic că sunt relevanți pentru România. Abia 
m-am întors de la o conferință baptistă...și 
ei cred că sunt relevanți. Și că o să 
împânzească România.    

Preot Eugen Tănăsescu: sunteți prea 
speriat...treceți și pe la adventiști  

Dorin Octavian Picioruș: Da, le plac 
micii! Bere zic că nu beau...  

Dorin Octavian Picioruș: Nu m-a 
invitat nimeni la adventiști...  

Dorin Octavian Picioruș: Aveți 
adventiști la Constanța...pentru evanghe- 
lizare ortodoxă? Vin eu! 
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Dorin Octavian Picioruș: Dar 
dumneavoastră ce aveți cu ei, de nu vă 
plac? Ce v-au făcut?   

Dorin Octavian Picioruș: Părinte 
Eugen, premiul dumneavoastră constă... 
într-o conferință baptistă în limba engleză! 
Cea de azi:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/11/26/prof-dr-paul-fiddes-la-bucuresti-
arhiva-26-noiembrie-2013/.  

Preot Eugen Tănăsescu: Mulțumesc 
pentru...premiu. E un fel de lingură de 
lemn și felinarul roșu:).     

Dorin Octavian Picioruș: Resurse 
limitate, Părinte Eugen! „Materialul 
clientului”...atâta e...cu atât jonglăm.  

Însă trebuie să reținem faptul, că 
atunci când veți termina contractul cu 
ziarul „Adevărul” treceți la adventiști... 

Dorin Octavian Picioruș: La 
adventiști veți bea doar vin tăiat...adică 
must nefermentat...tăiat cu aspirină. 

Dorin Octavian Picioruș: De pa- 
lincă...nici nu mai încape vorba...   

 
* 

 
Laura Ana Maria Bostan (acum 28 de 

minute; 26 noiembrie 2013) 
 

 
Dorin Octavian Picioruș: Dintr-odată, 

cu rafale de vânt...dar acum zăpada a 
încetat. Asta e starea la București, acum, 
26 noiembrie 2013, ora 21. 20! 
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Laura Ana Maria Bostan: aici e ora 

20:25, tot dintr-o dată a început să ningă 
de ieri noapte cu tot cu viscol - în 
apropiere de Napoli.  

Dorin Octavian Picioruș: Vă cred! 
Sejur frumos de studii, domnișoară Laura! 

Laura Ana Maria Bostan: mulțumesc, 
părinte Dorin!  

 
* 

26 noiembrie 2013. Seara.  
 

 
 
Dorin Octavian Picioruș: Da, acesta e 

marele adevăr: trebuie să îmbinăm 
teologia postului cu practica postului! Și 
așa să facem în fiecare altă virtute creștină. 

Dorin Octavian Picioruș: Și să fim 
deschiși spre orice înțelegere a științei, a 
culturii, a filosofiei, din perspectiva 
noastră ortodoxă. 
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* 
26 noiembrie 2013 

 
 
Dorin Octavian Picioruș: Deja s-a 

trecut de la „bursa de joburi” la „bătaia pe 
joburi”. După care va începe, probabil, 
bătaia pe alimente. Pentru că vom 
cumpăra alimente din ce în ce mai 
proaste, dacă doar de ele avem bani. 

 
* 

L-am comentat pe Claudiu Târziu la 
ora 22.33, la articolul acesta204, în ziua de 
26 noiembrie 2013.  

 
Comentariul:  
 
„Domnule Claudiu Târziu, prin ce fel 

de alegere și pentru ce motive, asociația 
Rost v-a ales „președinte” tot pe 
dumneavoastră?!  

Ați cheltuit 70.000 de euro, bani 
europeni, pe un film documentar?!  

Din ei ați plătit pe cei care au depus 
mărturie despre comunism...sau i-ați 
                                                 

204 A se vedea:  

http://c-tarziu.blogspot.ro/2013/11/rost-o-noua-
conducere-o-noua-strategie.html.  
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băgat în buzunar...și mărturisitorii s-au 
mulțumit cu o strângere de mână? Ne 
puteți prezenta niște chitanțe despre ce ați 
făcut cu banii?   

Eu am înțeles din ce ați scris...că vreți 
să canonizați legionarismul și că militați 
pentru neprimirea actelor biometrice.  

Mai militați și pentru ieșirea din UE? 
Odată știam că vă ocupați și cu așa ceva.  

Vă dorim numai bine!  
E adevărat: aveți o activitate intensă 

și care inspiră...”205.  
 

* 
 
27 noiembrie 2013, zi de miercuri.  
Despre viața Sfântului Grigorie 

Sinaitul și cum vedea el diferența dintre 
înșelarea demonică și experiența extatică.  

 
A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/11/27/predica-la-pomenirea-sfantului-
grigorie-sinaitul-27-noiembrie-2013/.  

 
* 

28 noiembrie 2013, zi de joi.  
 
Sfântul Ștefan cel Nou, Mărturisitorul 

Bisericii și ereticii primelor 8 secole ale 
Bisericii:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/11/28/predica-la-pomenirea-sfantului-
stefan-cel-nou-28-noiembrie-2013/.  

                                                 
205 Nu mi-a primit comentariul.  
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* 
 

28 noiembrie 2013 
 

 
 

* 
 
29 noiembrie 2013.  

314



Bine ne-am regăsit, domnule Lector 
Constantinescu Iulian Mihai206! Sper să 
vorbim...să ne cunoaștem mai bine... 

Constantinescu Iulian Mihai: Mă 
bucur, părinte! Nu am mai vorbit de ceva 
vreme207. 

Dorin Octavian Picioruș: Da, nu am 
mai vorbit...însă eu am citit regulat ceea ce 
ați scris...pe blogul dumneavoastră... 

Dorin Octavian Picioruș: Asta mă 
face...să vă fiu „contemporan”.  

Dorin Octavian Picioruș: Și totuși, 
care e motivul pentru care ați făcut 

pasul...spre a-mi fi prieten pe Facebook? Să 
nu îmi spuneți că „tocmai” m-ați găsit 
online...208.   

* 
 

 
                                                 

206 A se vedea: 
https://www.facebook.com/constantinescu.iulian

mihai.3  
207 „De ceva vreme” înseamnă: de când eram colegi 

la seminar, la Turnu Măgurele...și acolo doar tangențial.  
208 Nu mi-a mai răspuns...și l-am eliminat din 

grupul meu.  
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29 noiembrie 2013. Despre ascultare, 
Părintele duhovnicesc și sfințenie. Pe 
marginea vieții Sfântului Cuvios Acachie 
Ascultătorul:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/11/29/predica-la-pomenirea-sfantului-
acachie-ascultatorul-29-noiembrie-2013/  

 
Dorin Octavian Picioruș: Doamnă 

Flori Bălănescu209, am recenzat cartea 
dumneavoastră de interviuri cu domnul 
Paul Goma, în cartea mea în lucru: Istorie 
4.  

Adică aici:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/11/29/istorie-4-51/210.  
Dorin Octavian Picioruș: Domnule 

Liviu Horvath211, ce v-a determinat să...vă 
pierdeți timpul în compania mea212?  

 
* 

30 noiembrie 2013 
 

 
                                                 

209 A se vedea:  
https://www.facebook.com/flori.balanescu.  
210 Flori Bălănescu nu a spus nimic.  
211 A se vedea:  
https://www.facebook.com/horvathliviu.  
212 Nu mi-a răspuns la întrebare...și, la fel, l-am 

eliminat din grup.  
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* 

 
30 noiembrie 2013, zi de sâmbătă. 

Primul Profet al lunii decembrie: Sfântul 
Profet Naum, pomenit pe 1 decembrie...de 
ziua României. Despre ce putem învăța 
din viața și propovăduirea lui:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/11/30/predica-la-pomenirea-sfantului-
profet-naum-1-decembrie-2013/. 
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Dorin Octavian Picioruș: Domnule 
Liviu Horvath213, ca să rămâneți „prieten” 
cu mine, trebuie să îmi răspundeți 
măcar...la simpla întrebare: de ce ați dorit 
să veniți aici? Eu cred că e una de bun 
simț...  

Dorin Octavian Picioruș: Domnule 
Lector Constantinescu Iulian Mihai214, nici 
dumneavoastră nu mi-ați răspuns la 
întrebare: care e motivul pentru care „v-ați 
împrietenit” cu mine pe Facebook? Pentru 
că dumneavoastră puteați să faceți „pasul” 
acesta de mult...nu de două zile...215.   

 
* 

 
 
30 noiembrie 2013. Am uitat să 

publicitez predica de azi-dimineață. O fac 
                                                 

213 A se vedea:  
https://www.facebook.com/horvathliviu.  
214 Idem:  

https://www.facebook.com/constantinescu.iulian
mihai.3.  

215 I-am eliminat pe amândoi din grup...în seara 

zilei de 30 noiembrie 2013. De ce? Au venit ca să 
tacă...sau nebăgându-mă în seamă.   
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acum. Cum arată Sfântul Ierarh 
Frumentius, evanghelizatorul Etiopiei:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/11/30/predica-la-pomenirea-sfantului-
ierarh-frumentius-al-etiopiei-30-
noiembrie-2013/.   

 
* 

 
Dorin Octavian Picioruș: Domnule 

Panainte Gabriel Georgian216, cum v-ați 
apucat de îmbrăcatul cărților în piele? De 
la cine ați învățat acest lucru? Îmi 

răspundeți la întrebarea asta...după ce îmi 
răspundeți la prima: de ce doriți să îmi fiți 
„prieten” pe Facebook? 

Panainte Gabriel Georgian:  
Am citit unele articole pe site-ul 

teologiepentruazi.ro și mi-au plăcut; aș 
vrea să mai aflu și alte idei. [Ca să leg] cărți 
am învățat [de unul] singur[,] cu interne- 
tul, în special youtube de [la] alți legători.  

Am vrut să am colecția Părinți și 
Scriitori Bisericești care[,] din nefericire[,] 
nu s-a mai reeditat iar cele care au mai 
rămas și se mai vând au un preț foarte 
mare; așa că am căutat informații, mi-am 
luat imprimantă și am început să editez și 
să printez singur; între timp am găsit pe 
net și un alt profesor de arte de la 
Buc.[urești], care m-a ajutat atât cu pielea 
[dar m-a învățat și] ca să pot lega în ceva 

                                                 
216 A se vedea: 

https://www.facebook.com/panainte.gabrielgeorg
ian.  
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material mai calitativ[,] plus și cu multe 
sfaturi folositoare.  

Momentan, având în vedere că sunt 
și student, am lăsat pentru vară planul cu 
PSB-urile și Filocalia; măcar acestea. 

 Oricum[,] un volum PSB, să zicem al 
Sf.[ântului] Ioan Gură de Aur – Omilii la 
Matei – m-ar ajunge să-l fac undeva la 
maxim 30lei în A5 față de prețul actual 
undeva între 80-120lei sh.  

Celelalte[,] până în 400-500 pagini[,] 
în A5[,] între 10-15lei. Pe viitor urmează să 
cumpăr și alfabete ca să fac treaba mai 

serioasă. 
Dorin Octavian Picioruș: Am înțeles: 

căutați multe lucruri...frumoase, sunteți 
student, vă place munca. Pentru PSBuri și 
Filocalii, aici, pentru download: 

http://www.arhiva-ortodoxa.info/. 
Dorin Octavian Picioruș: Sper să vă 

aud în continuare!  
Azi am puțină treabă la această 

oră...dar dacă sunteți al vorbirii...vom 
vorbi, cu siguranță, în zilele următoare.  

 
* 

1 decembrie 2013 
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Pentru că în articolul citat, Iulia Roșu 
spunea: „Sunt peste 350 de autori care au 
publicat pe platformă. Niciunul dintre ei 
nu este plătit să facă asta. Ei scriu din 
pasiune, din dorinţa de a încerca să 
schimbe ceva în societate, din exerciţiu, 
din goana după promovare”217.  

 
* 
 

1 decembrie 2013. Panainte Gabriel 
Georgian: Mulțumesc și Doamne ajută!  

 

                                                 
217 A se vedea:  
http://adevarul.ro/news/societate/1-decembrie-

mediul-online-bloggeri-dezbateri-injuraturi-

1_529a722ec7b855ff565b72b9/index.html?fb_action_ids=
658050174217793&fb_action_types=og.likes&fb_source=o
ther_multiline&action_object_map=[674249635948562]

&action_type_map=[%22og.likes%22]&action_ref_map=[
]#.  
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Dorin Octavian Picioruș: Vă doresc 

numai bine, domnule Georgian! 
Panainte Gabriel Georgian:  
Mulțumesc asemnea părinte!  
Dorin Octavian Picioruș: Ați găsit...și 

ați putut să descărcați PSBurile și 
Filocaliile din locația de aici  

(http://www.arhiva-ortodoxa.info/), 
pe care v-am indicat-o aseară?  

Dacă nu...atunci se află în a 4-a 
secțiune, numită „Document”...și intrând 
în „Document” găsiți, în partea de sus, 

folderul „Biblioteca Misionarului Orto- 
dox”. Acolo le veți găsi!  

Panainte Gabriel Georgian: Le-am 
descărcat de când m-am apucat de legarea 
primelor cărți; am și PSB-urile și filocaliile. 
Multumesc totusi!  

Dorin Octavian Picioruș: Atunci...mă 
bucur!  

Dorin Octavian Picioruș: În ce an 
sunteți la facultate? 

Dorin Octavian Picioruș: Și vă rog să 
renunțați la emoticoane...pentru că am 
oroare de ele...   
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Panainte Gabriel Georgian: Anul doi, 
Teologie Didactică (poveste lungă cum de 
nu am ajuns la pastorală). 

Dorin Octavian Picioruș: Am 
înțeles...  

Dorin Octavian Picioruș: Până la 
urmă am văzut că bunicul dumneavoastră 
(dintr-o fotografie) v-a învățat să legați 
cărți...  

Panainte Gabriel Georgian: Nu, el 
doar mi-a facut o presă. E strungar și se 
pricepe.  

Dorin Octavian Picioruș: Frumos! Și 

aveți nevoie de multe lucruri pentru a lega 
cărți?  

Panainte Gabriel Georgian: Nu chiar 
așa de multe dar...totuși e nevoie de 
câteva; pe parcurs de alfabete în special, 
care cu greu se mai găsesc de cumpărat. 
Pentru printare o imprimantă laser (eu am 
luat una sh), un program pentru editarea 
pdf-urilor (dacă se dorește în format A5 
cartea), ceva de genu p[en]t[ru] legarea 
lor[:]  

https://www.facebook.com/photo.ph
p?fbid=667454743272397... . 

Panainte Gabriel Georgian: Și apoi 
pasul acesta[:] 

http://www.youtube.com/watch?v=L
rUrwtR166A[.]  

Oricum, pe mine m-a ajutat foarte 
mult youtube-ul; altfel n-aș fi reușit. 
Oricum, sunt multe moduri de a lega o 
carte. Am stat ore bune pe youtube ca sa 
văd.  
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http://www.youtube.com/watch?v=
Wj5i_jvc7Q4 puteți să vă uitați la acest 
video și la celelalte cu Svoboda Jindrich ca 
să vă faceți o idee. 

Dorin Octavian Picioruș: Da, e mult 
de învățat! Și mă impresionează faptul că 
doriți să învățați lucruri noi. E un mare 
lucru. Mulțumesc frumos pentru detalii... 

Dorin Octavian Picioruș: Însă în 
domeniul teologiei aveți de gând să scrieți, 
să traduceți, să comentați ceva?    

Panainte Gabriel Georgian:  
Deocamdată să termin facultatea și 

cu ajutorul lui Dumnezeu să încep și 
Pastorala. M-ar interesa vechii-orientali și 
hristologia acestora mai mult.  

De scris...vom mai vedea.  
Dorin Octavian Picioruș: Am înțeles! 

Sunteți la stadiul de a înmagazina 
cunoștințe. Însă de aici vine și scrisul...mai 
devreme sau mai târziu...  

Dorin Octavian Picioruș: Nu vă puteți 
transfera acum la Pastorală? Iar dacă faceți 
Pastorala după, și cursurile sunt aceleași, 
puteți face doi ani într-unul sau vi se 
echivalează unele examene?   

Panainte Gabriel Georgian: Nu, nu se 
mai poate. A încercat un fost coleg care s-a 
înscris anul ăsta la pastorală; după primul 
an a încercat. Chiar de s-ar putea, n-aș 
vrea. Am pierdut multe din materie; mai 
bine să [o] iau cum trebuie de la început. 
Dacă Domnul va vrea. 

Dorin Octavian Picioruș: Vă cred și 
vă înțeleg...Însă e foarte mult, ca după 4 
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ani...să mai fiți încă 4 ani student la aceeași 
facultate...unde lucrurile pe care le veți 
învăța, cu variații puține, sunt aceleași.  

Dorin Octavian Picioruș: Cum e 
Iașiul în această perioadă? Ce ar putea să 
vadă un bucureștean la Iași...dacă ar veni 
pentru prima oară? 

Panainte Gabriel Georgian: Nu știu 
cât de obiectiv pot fi, dar Iași-ul nu-mi 
prea place; e aglomerat în general și cam 
prost administrat. Cred că în primul rând 
Catedrala și pe Sfânta Parascheva, apoi 
celelalte Biserici pe care tot vreau să le 

vizitez și pozez dar...momentan n-am 
facut-o.  

Dorin Octavian Picioruș: Dar 
biblioteca facultății? E cu rafturi la vedere, 
din care își aleg studenții...sau trebuie să 
ceri la bibliotecari?  

 
* 
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2 decembrie 2013. Sfântul Profet 
Amvacum, astăzi pomenit și date despre 
vedenia lui și despre cultul său în Biserică. 
În predica de azi:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/12/02/predica-la-pomenirea-sfantului-
profet-amvacum-2-decembrie-2013/.   

 
 

* 

 
 
2 decembrie 2013. Ce ne spune 

Sfântul Profet Sofonias, pomenit pe 3 
decembrie. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/12/02/predica-la-pomenirea-sfantului-
profet-sofonias-3-decembrie-2013/.  

 
* 
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2 decembrie 2013 
 

 
 
Dorin Octavian Picioruș: Cred că 

trebuie să fim responsabili că suntem 
români și creștini în același timp.  

Iar iubirea de țară nu se pierde într-o 
lume a globalizării ci se internaționali- 
zează imediat...onlineul fiind expresia 
faptică a mondializării noastre.  

Faptul că românii, ieri, au afișat un 
steag...o imagine cu și despre România și 
au văzut-o și alții, din alte părți ale lumii, a 

însemnat o bucurie față de apartenența 
noastră etnică dar și o bucurie a altora de 
noi.  

Iar faptul că un actor american, de 40 
de ani...a murit ieri într-un accident 
dramatic de mașină...iarăși s-a mondiali- 
zat...pentru că și noi îl cunoșteam pe 
actor.  

Problema noastră nu e că „ne 
pierdem” identitatea...ci că „nu ne știm” 
identitatea.  
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Nu avem ce să ne pierdem...pentru că 
nu ne știm valorile religioase, culturale, 
societale... 

Alții, dacă te duci la ei, vor să știe tot 
felul de lucruri despre români...și 
România... 

Dar dacă nu știi ce să le spui...cine e 
de vină că vei fi ironizat de către ei?! 

 
* 

2 decembrie 2013  
 

 
 

 
 

* 
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3 decembrie 2013.  
Platforma „Teologie pentru azi” 

(http://www.teologiepentruazi.ro/) 
împlinește 7 ani pe 6 decembrie 2013. 
Orice ajutor direct sau sugestie din partea 
dumneavoastră ne pot fi de folos. 

 
Singura apreciere a venit din partea 

lui Iordache Horațiu Dorin.  
 

* 
 

4 decembrie 2013. Predică despre 

dialog și despre ce schimbă el în noi. A se 
vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/12/04/predica-dialogul-ca-ajustare-
continua-de-sine-4-decembrie-2013/.  

 
* 
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4 decembrie 2013. Simpozion național 
la 10 ani de la adormirea Părintelui 
Profesor Constantin Galeriu. Arhiva audio 
și de fotografii a evenimentului:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/12/04/parintele-galeriu-astazi-10-ani-de-
la-mutarea-la-domnul-4-decembrie-2013/.  

 
* 
 

5 decembrie 2013. Predică la Sfântul 
Arhiepiscop Nicolae al Mirei Lichiei, 
Părintele duhovnicesc al platformei 

„Teologie pentru azi”, la 7 ani de online.  
A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/12/05/predica-la-pomenirea-sfantului-
arhiepiscop-nicolae-al-mirei-lichiei-6-
decembrie-2013/. 

 
* 
 

 
 

7 decembrie 2013. Ce învățăm de la 
Sfântul Ambrozie al Milanului și de la 
Sfânta Muceniță Filofteia astăzi pomeniți.  

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/12/07/predica-despre-comunicare-si-
familie-7-decembrie-2013/.  
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* 

7 decembrie 2013 
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* 
 

Tot pe 7 decembrie 2013 am scos-o 
din lista de prieteni și pe Laura 
Bostan...pentru că îmi displace funda- 
mentalismul ei politic.  

 
* 
 

7 decembrie 2013. Predica zilei de 
mâine. Despre Sfinții pomeniți în această 
duminică. Care nu sunt puțini...dar sunt 

„necunoscuți” pentru ortodocși. A se 
vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/12/07/predica-la-duminica-a-27-a-dupa-
rusalii-2013/.  

 
* 
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8 decembrie 2013. Domnule 
„ortodoxapanalamoarte”218, după moarte 
ce vă faceți...baptist, dacă sunteți 
ortodox...doar „până la moarte”? Și cum de 
sunteți „așa de ortodox”, dar fără nume?  

 
Dorin Octavian Picioruș: Cine v-a 

spus că îmi plac anonimii și extremiștii? 
 

 
 

* 
 

8 decembrie 2013219.  
 

 

                                                 
218 A se vedea:  

https://www.facebook.com/ortodoxapanalamoart
e.ortodoxapanalamoarte.  

219 Și după ce mi-a spus numele...și-a șters 

comentariul său de la mine de pe pagină. Implicit 
întrebările mele...Și s-a restras din grupul meu.  
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* 
 

9 decembrie 2013, zi de luni. Despre 
cum se nasc copiii multelor rugăciuni.  

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/12/09/predica-despre-nasterea-ca-dar-de-
la-dumnezeu-9-decembrie-2013/.  

 
* 

11 decembrie 2013, zi de miercuri. 
Predica zilei de 11 decembrie 2013: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/12/11/predica-despre-viata-si-nevointele-
ortodoxe-11-decembrie-2013/.  

 
* 

 
 
Am editat câteva note de lectură la 

teza doctorală a lui Dănuț Mănăstireanu 
(10 decembrie 2013) și el mi-a răspuns miș- 
tocărește220 (12 decembrie 2013). Comen- 
tariul meu e cel de deasupra221.  

                                                 
220 În articolul de aici:  
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Și mi-a răspuns astfel:  

 
 
* 

 
12 decembrie 2013. La 14. 57 i-am scris 

următorul comentariu lui Ciprian Voicilă, 
la articolul în care a anunțat că a împlinit 
35 de ani222:  

 
„La mulți ani, domnule Ciprian 

Voicilă, și să aveți parte de multă sănătate 
și de spor în toate! 

Și să încercați să fiți „mai puțin 
extremist”, dacă se poate, în acțiunile 
dumneavoastră publice și online...pentru 
că totul „se varsă” peste Biserică...și nu, în 
primul rând, peste dumneavoastră.  

Am observat tonul nuanțat al 
ultimelor dumneavoastră articole...se 

                                                                                                     
http://danutm.wordpress.com/2013/12/12/o-

recenzie-ratata/.  
221 La ora 22. 44, în aceeași zi, era tot nemoderat. A 

doua zi, pe 13 decembrie 2013, l-am găsit moderat și mi-a 

și răspuns la comentariu. La ora 12. 23.   
222 A se vedea:  
http://ciprianvoicila.blogspot.ro/2013/12/ciprian-

voicila-am-35-de-ani-si-nicio.html. Nici Ciprian Voicilă, 
până la 22. 45, nu a moderat comentariul.  
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poate și mai mult și mai bine...adică fără 
stridențe bădărane”.   
 

* 
 

 
 
12 decembrie 2013. Despre Sfântul 

Spiridon al Ortodoxiei.  
A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/12/12/predica-la-pomenirea-sfantului-
ierarh-spiridon-al-tremetusiei-12-
decembrie-2013/. 

 
* 

 
14 decembrie 2013, zi de sâmbătă.  
Predica zilei de mâine. Despre Sfinții 

Strămoși ai Domnului, despre Sfinții zilei, 
despre Evanghelia și Apostolul zilei. 

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/12/14/predica-la-duminica-a-28-a-dupa-
rusalii-2013/.  

 

 
 

* 
 
16 decembrie 2013, zi de luni.  
Despre ce putem învăța de la Sfinții 

pomeniți azi. A se vedea: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/12/16/predica-zilei-de-16-decembrie-2013/.  
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* 
 

 
 
17 decembrie 2013, zi de marți.  
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Despre Sfântul Profet Daniil și ceilalți 
Sfinți ai zilei:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013
/12/17/predica-zilei-de-17-decembrie-2013/.  

 
* 
 

18 decembrie 2013, zi de miercuri. Ce 
înseamnă sfătuire duhovnicească și la ce 
ajută.  

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/12/18/predica-despre-sfatuire-18-

decembrie-2013/.  
 

* 
19 decembrie 2013, zi de joi. Am 

răspuns la sondajul de opinie al lui 
Emanuel Conțac223.  

 

 
 

                                                 
223 A se vedea:  

http://vaisamar.wordpress.com/2013/12/18/votati-
animalul-preferat-sondaj-de-opinie/.  
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* 
 

20 decembrie 2013, zi de vineri.  
Care e motivul pentru care doriți să 

îmi fiți prieten, domnule Octavian 
Florescu224? 

Dorin Octavian Picioruș: (după 28 de 
minute)225: Am înțeles: ați venit „din 
greșeală”!...Vă doresc numai bine! 

 
* 

 
20 decembrie 2013. Părinte Eugen226, 

astăzi-seară, la radio, ați vorbit despre 
„porcușorii” din care se pot face cârnați, 
tobă, jumări, foi de dafin, cadouri de Paști.  

Însă „vă atenționez” asupra faptului 
că dintr-un porcușor, de câteva kilograme, 
nu se poate face mai nimic.  

„Porcul” însă, de la 100 și ceva de 
kilograme în sus, e „denumirea exactă” 
pentru ce se taie pe 20 decembrie și nu 
„porcușor”. Nu mai duceți lumea în eroare, 
pentru că din porcușorii de Guineea nu se 
fac decât nasturi... 

                                                 
224 A se vedea:  
https://www.facebook.com/octavian.florescu.7.  
225 A venit, s-a uitat, n-a zis nimic. Fapt pentru 

care…l-am exclus, ca și pe cei de dinaintea lui, care nu au 
știut să comunice.  

226 A se vedea:  
https://www.facebook.com/preoteugen.tanasescu.  
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Preot Eugen Tanasescu: haha...era un 
diminutiv folosit într-un context foarte 
grav...hrănirea porcilor cu cadavre și ouă 
expirate. 

Dorin Octavian Picioruș: Însemnă- 
rile, după cum bine observați, sunt în loc 
de „La mulți ani!”, Părinte Eugen. Nu am 
avut nicio clipă „îndoiala” că nu știți cum 
arată șoriciul și nici cât de mare trebuie să 
fie porcul...care are șoriciul bine pârlit. 
Deci: la mulți ani și mult spor în toate!   

Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani 
tuturor celor de aici, care ne petrecem 

zilele împreună! Și vă mulțumesc pentru 
lucrurile pe care mi le puneți sub ochi, 
spre citire.    

Preot Eugen Tanasescu: Mulțumesc 
dragă părinte. Îmbrățisare și Sărbători 
binecuvântate cu Hristos[,] încununate cu 
colinde presărate și cu inimi luminate. 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 
foarte mult...și vă suntem aproape!  

 
* 

 
21 decembrie 2013, zi de sâmbătă.  
Predica zilei de mâine. A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/12/2
1/predica-la-duminica-dinaintea-nasterii-
domnului-2013/.  

 
* 
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21 decembrie 2013. Predică despre 

colindele Nașterii Domnului. A se vedea: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2013/12/2
1/predica-despre-colindele-nasterii-
domnului-21-decembrie-2013/.  

 
* 

 
24 decembrie 2013, zi de marți. D-l 

Ionuț Chircalan, ca să mă bucure, mi-a 
preluat o predică anume: cea de la 
împlinirea a 36 de ani.  

 

 

342

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/12/21/predica-despre-colindele-nasterii-domnului-21-decembrie-2013/
http://www.teologiepentruazi.ro/2013/12/21/predica-despre-colindele-nasterii-domnului-21-decembrie-2013/
http://www.teologiepentruazi.ro/2013/12/21/predica-despre-colindele-nasterii-domnului-21-decembrie-2013/


Dorin Octavian Picioruș: Mulţumesc 
frumos, domnule Ionuţ!... 

Cunosc preţuirea dumneavoastră faţă 
de mine şi mă bucură.  

Poate că, pe viitor, vom comunica şi 
mai substanţial, aşa cum am făcut-o de 
câteva ori într-un mod foarte folositor 
pentru mine.  

Vă doresc numai bine, multă pace 
dumnezeiască și împlinire în tot ceea ce 
faceți! 

 
* 

 
24 decembrie 2013. La mulți ani 

tuturor, multă bucurie și împlinire 
duhovnicească în tot ceea ce faceți 
dumneavoastră!  

 
Mariana Morar: Mulțumim frumos, 

Sărbători fericite! 
Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, 

doamnă Mariana, și să fiți tot mai 
sănătoasă și voioasă! 

 
* 

24 decembrie 2013. Predica la 
Nașterea Domnului. La mulți ani tuturor și 
multă bucurie dumnezeiască! 

 
A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/12/24/predica-la-praznicul-nasterii-
domnului-2013/.  
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* 
 

25 decembrie 2013 
 

 
 

* 
Flori Bălănescu227, 25 decembrie 2013, 

miercuri, 18. 45 
 

 
 

Dorin Octavian Picioruș: Dumnezeu 
să-i ierte și să ne ierte, doamnă Flori!  

                                                 
227 A se vedea:  
https://www.facebook.com/flori.balanescu.  
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E un lucru foarte frumos ce ați făcut: 
acela de a reda, în imagini, tradiția 
tămâiatului de la marile praznice.  

Și în Teleorman se face la fel: se 
scoală la 4-5 dimineața, se tămâie la 
mormânt și se împarte în cimitir, apoi se 
trece pe la Biserică. Vă doresc numai bine 
și sărbători cu multă pace și bucurie! 

Flori Bălănescu: Crăciun fericit, 
Părinte! Da, se pleacă devreme, pe 
întuneric, azi a fost dificil, fiind şi o ceaţă 
destul de deasă... 

Dorin Octavian Picioruș: E adevărat: 

a fost ceață densă...Numai bine, doamnă!   
 

* 
 

27 decembrie 2013. Predica ultimei 
duminici a anului 2013. Despre fugă, exil și 
întoarcere acasă din voia Domnului.  

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/12/27/predica-la-duminica-dupa-
nasterea-domnului-2013/.  

 
* 

 
31 decembrie 2013. La tăierea împrejur 

a Domnului. Prima predică pe 2014.  
A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2013

/12/31/predica-la-praznicul-taierii-
imprejur-a-domnului-1-ianuarie-2014/.  

 
* 
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31 decembrie 2013  
 

 
 

* 
 
31 decembrie 2013  
 

 
 

Ieromonah Petru Pruteanu: Mulţu- 
mesc tuturor. Şi eu Vă doresc tuturor 
înnoire duhovnicească.  
 

* 
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31 decembrie 2013  
 

 
 

Iordache Horațiu Dorin: Cu mare 
plăcere și vom avea momentele noastre de 
discuții, dezbateri și de a emite ideologii în 
continuare, momente extrem de prețioase 
de altfel. 

* 
 

31 decembrie 2013 
 

 
 

(încă 10 comentarii)  
 
Dorin Octavian Picioruș: Doamnă 

Flori, vă mulțumesc pentru amabilitatea 
de a ne împărtăși articole și fotografii ale 
dumneavoastră! La mulți ani și multă 
bucurie în toate câte faceți! 

Flori Bălănescu: Sănătate, Părinte, 
mulți ani, cu bucurii!  

 
* 

 

347



31 decembrie 2013 
 

 
 
(încă un comentariu înainte) 
 
Dorin Octavian Picioruș: La mulți 

ani, Părinte Eugen, multă putere de muncă 
și bucurii pe măsură! 

 
* 
 

3 ianuarie 2014, zi de vineri.  
 

 
 

Dorin Octavian Picioruș: Domnule 
Dorin, în Ieșirea 20, 12, când Domnul 
Dumnezeu a cerut de la copii cinstirea 
părinților lor (ti,ma to.n pate,ra sou kai. th.n 
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mhte,ra = cinstește pe tatăl tău și pe mamă, 
cf. LXX), a cerut, în mod implicit, de la 
părinți...să se manifeste paternal față de fiii 
lor.  

Pentru că nu poți cinsti niște părinți 
denaturați, oricât te-ai chinui, ci numai 
niște părinți care ți-au dovedit că te 
iubesc, că te văd mai presus de ei, că te 
pun în prim-planul vieții lor.  

Ați intuit bine faptul că Dumnezeu 
nu poruncește iubirea în Decalog, dar ea e 
presupusă atât în relație cu Sine cât și cu 
oamenii.  

A fi fidel lui Dumnezeu presupune 
iubirea și la fel și în relațiile cu oamenii.  

Dumneavoastră însă vă doresc să 
aveți ochi pentru copilul dumneavoastră. 
Ochi de tată, care e conștient de valoarea 
omului și de rolul lui în societate. 

Iordache Horațiu Dorin: Domnule 
Dorin Octavian Picioruş, cred că relația 
paternală de bună calitate, iubirea față de 
copil, și mai ales cum să te educi ca să ai 
într-adevăr grijă de formarea copilului ar 
trebui scrisă, marcată și/ sau scrijelită 
absolut peste tot, în decalog, în cărți, pe 
pietre, ziduri, pe arcul de triumf, oriunde...  

Spun asta pentru [că] societatea 
umană nu deține nivelul de educație astfel 
încât să se poată presupune iubirea sau să 
suprime din start această discuție.  

Omul a decăzut mult, iar lucruri pe 
care le considerăm firești, sau corecte din 
punct[ul] de vedere al unei mentalități 
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sănătoase, reprezintă azi un lux sau cazuri 
izolate.  

Normalitatea[,] din păcate[,] este 
alta, iar cei ce încercăm să educăm copii 
avem o misiune extrem [de] grea, dar 
oricum efortul este merituos indiferent cât 
de mare este el.  

Oamenii, ca să funcționeze[,] trebuie 
să le oferi tipare de comportament bune. 
Nu va zice nimeni nimic, garantat vă spun 
asta.  

Așa cum nu spune nimeni nimic la 
tiparele actuale și viața de foarte proastă 

calitate. Nu e chiar așa [de] greu să educi 
masele când deții pârghi[i]le necesare.  

 
* 
 

4 ianuarie 2013, zi de sâmbătă.  
Botezul Domnului a fost momentul 

revelării Prea Sfintei Treimi.  
A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/01/04/predica-la-duminica-dinaintea-
botezului-domnului-2014/.  

 
* 
 

5 ianuarie 2013, zi de duminică. O 
tâlcuire la Icoana Botezului Domnului. 
Predica zilei de 6 ianuarie 2014.  

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/01/05/predica-la-botezul-domnului-
2014/.  
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* 
 

6 ianuarie 2014. În ziua când Iulian 
Băicuș a împlinit 43 de ani228. Comentariul 
meu, la ora 19. 30:  

 

 
 

 
* 

6 ianuarie 2014. Predică la 7 ianuarie 

2014. Despre Sfântul Ioan Botezătorul și 
apa lui Dumnezeu.  

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/01/06/predica-la-soborul-sfantului-ioan-
botezatorul-7-ianuarie-2014/.  

 
* 
 

11 ianuarie 2014. A 83-a carte TPA la 
nivel online și prima pe 2014.  

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/01/11/epilog-la-lumea-veche-i-1-editia-a-
doua/.  

                                                 
228 La articolul de aici:  

http://iulianbaicus.wordpress.com/2014/01/06/la-
multi-ani-de-ziua-mea-3/.   
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* 
 
11 ianuarie 2014. Zi de sâmbătă. 

Predica duminicii de mâine. A se vedea: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/01/1
1/predica-la-duminica-dupa-botezul-
domnului-2014/.  

 
* 
 

16 ianuarie 2014: zi înnorată de joi.  
 

 
 

* 
 
17 ianuarie 2014, zi înnorată de vineri. 

Despre experiența ascetico-mistică a 
Sfântului Antonie cel Mare.  

În predica de azi:  
http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/01/17/predica-la-pomenirea-sfantului-
antonie-cel-mare-17-ianuarie-2014/.  

 
* 
 

18 ianuarie 2014, zi de sâmbătă.  
Despre mântuirea celor excluși... 
A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/01/18/predica-la-duminica-a-29-a-dupa-
rusalii-2014/.  

 
* 
 

25 ianuarie 2014, zi de sâmbătă. 
Convertirea Sfântului Apostol Zacheos sau 
ce înseamnă să fii exclus...în mijlocul 
lumii. Predica duminicii de mâine.  

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/01/25/predica-la-duminica-a-32-a-dupa-

rusalii-2014/.  
 
Apreciată de Andrei Țurcanu.  
 

* 
 
29 ianuarie 2014, zi de miercuri. 

Zăpadă și vânt.  
Predică la Sfinții ocrotitori ai 

teologilor. A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/01/29/predica-la-sfintii-trei-ierarhi-30-
ianuarie-2014/.  

 
Apreciată de Ionel Cosmin229.  
 

* 
 

31 ianuarie 2014, zi de vineri.  

                                                 
229 A se vedea:  
https://www.facebook.com/ionel.cosmin.56.  
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Bucuria comuniunii (vol. 11): a 85-a 
carte TPA la nivel online. Poate fi 
downloadată de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/01/31/bucuria-comuniunii-vol-11/. 

 
Apreciată de Papa Berney Foley230.  
 

* 
 

L-am comentat pe Conțac la articolul 
de aici231:  

 

 
 

* 
 

1 februarie 2014 (sâmbătă). Cine Îl 
întâmpină mereu pe Dumnezeu știe să-i 
întâmpine și pe oameni. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/02/01/predica-la-intampinarea-
domnului-2014/.  

Apreciată de Andrei Țurcanu232 și 
Ionel Cosmin.  
                                                 

230 Idem:  
https://www.facebook.com/bernie.pat.papafoley.  
231 Idem:  
http://vaisamar.wordpress.com/2014/01/31/cum-

interpretati-episodul-saul-si-vrajitoarea-din-en-dor-1-

sam-28/.   
232 Idem:  
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* 
 

2 februarie 2014, zi de duminică.  
 

 
 

Dorin Octavian Picioruș: La mulți 
ani, doamnă Lidia, și să aveți parte de mult 
spor în tot ceea ce faceți! Dumnezeu să vă 
întărească în tot lucrul bun și să vă facă 
responsabilă pentru fiecare gest pe care îl 
faceți. 

 
* 

 
8 februarie 2014. Zi de sâmbătă. 

Despre vederea de sine care ne umple de 
pocăință. Predică la prima duminică a 
Triodului. A se vedea aici: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/02/08/predica-la-duminica-a-33-a-dupa-
rusalii-2014/.  

                                                                                                     
https://www.facebook.com/andrei.turcanu.338.  
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* 
 

11 februarie 2014. Am fost citat într-o 
conferință preoțească (20 iunie 2013) de 
către Pr. Ștefan Alexandru Vădana233:   

 

 
 
 Și am răspuns pingului venit pe TPA:  
 

 
* 

                                                 
233 A se vedea:  
http://capelaspitalfetesti.wordpress.com/2014/02/

11/actualitatea-politicii-religioase-sociale-legislative-si-

social-filantropice-a-sfintilor-imparati-constantin-si-
elena-pentru-viata-lumii-contemporane/.  
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12 februarie 2014. Despre cum se 
înțeleg și se rezolvă problemele în mod 
duhovnicește.  

Predica zilei:  
http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/02/12/predica-despre-problemele-vietii-
12-februarie-2014/. 

 
Apreciată de Adrian Ani-Endira 

Serghiescu şi Mariana Morar.  
 

* 
 

13 februarie 2014. Zi cu soare ca și ieri. 
Zi de joi. O predică despre pragmatismul 
ortodox, despre pragmatismul mântuirii. A 
se vedea aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/02/13/predica-despre-pragmatism-13-
februarie-2014/.  

 
* 

 
Soare de primăvată. Vineri, 14 

februarie 2014. O predică despre diverse 
lucruri. Adică „despre una, despre alta”... 

A se vedea aici:  
http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/02/14/predica-despre-una-despre-alta-
14-februarie-2014/. 

 
* 
 

Zi de sâmbătă cu soare. 15 februarie 
2014. Despre rolul pe care îl are 
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conștientizarea de sine în viața noastră 
eclesială și socială.  

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/02/15/predica-despre-constiinta-de-sine-
15-februarie-2014/.  

 
Apreciată de Pr. Ionel Cosmin234.  

 
* 

15 februarie 2014. Întoarcerile 
continue către Dumnezeu. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/02/15/predica-la-duminica-a-34-a-dupa-
rusalii-2014/.  

 
* 

 
17 februarie 2014, zi de luni, cu soare. 

Adevărul lui Dumnezeu e pretutindeni, 
numai că trebuie să ai ochi ca să îl vezi. 
Predica zilei de azi:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/02/17/predica-despre-cautarea-
adevarului-17-februarie-2014/.  

 
* 

19 februarie 2014, zi de miercuri. 
Totul ține de alegerea noastră. Mântuirea 
e alegere. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/02/19/predica-despre-libertate-19-
februarie-2014/.  

                                                 
234 Idem:  
https://www.facebook.com/ionel.cosmin.56.  
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* 
 

20 februarie 2014, zi de joi. Prima 
predică despre teologia Sfântului Ierarh 
Caesarius de Arles. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/02/20/predica-intai-despre-teologia-
sfantului-ierarh-caesarius-de-arles/ .  

 

 

 
* 

21 februarie 2014, zi de vineri. A doua 
predică despre teologia Sfântului 
Caesarius de Arles:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/02/21/predica-a-2-a-despre-teologia-
sfantului-ierarh-caesarius-de-arles/.  

 
* 
 

22 februarie 2014. Hristos Dumnezeu 
ne cere să arătăm ca El întru toate. Tocmai 
de aceea, El cere de la noi aceeași atitudine 
pe care El o are față de oameni. A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/02/22/predica-la-duminica-
infricosatoarei-judecati-2014/.  

 
* 
 

23 februarie 2014. Duminică seara. 
Ora. 22. 24. Despre repararea trecutului 
personal în duminica lăsării de sec de 
carne:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/02/23/predica-despre-repararea-
timpului-personal-23-februarie-2014/. 

 
* 
 

24 februarie 2014. A 3-a predică la 
teologia Sfântului Ierarh Caesarius de 
Arles. A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/02/24/predica-a-3-a-despre-teologia-
sfantului-ierarh-caesarius-de-arles/.  

 
* 
 

25 februarie 2014. A 4-a predică la 
teologia Sfântului Caesarius de Arles:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/02/25/predica-a-4-a-despre-teologia-
sfantului-ierarh-caesarius-de-arles/.  

 
* 

28 februarie 2014, zi de vineri. Predica 
a 5-a despre teologia Sfântului Ierarh 
Caesarius de Arles:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/02/28/predica-a-5-a-despre-teologia-
sfantului-ierarh-caesarius-de-arles/.  

 
* 
 

1 martie 2014. Despre consecințele 
soteriologice ale postului. A se vedea: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/03/
01/predica-la-duminica-izgonirii-lui-
adam-din-rai-2014/.  

 
Apreciată de Papa Berney Foley235.  

 
* 
 

3 martie 2014. Zi de luni. Prima zi din 
postul Mare. A șasea predică la Sfântul 
Caesarius de Arles:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/03/03/predica-a-6-a-despre-teologia-
sfantului-ierarh-caesarius-de-arles/.  

 
Apreciată de Frangu Florin Adrian236.  
 

* 
 

4 martie 2014. Zi de marți. A 86-a 
carte TPA la nivel online. A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/03/04/atentie-teologica/.  

 
                                                 

235 A se vedea:  
https://www.facebook.com/bernie.pat.papafoley.  
236 Idem:  
https://www.facebook.com/franguadrian.  
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* 
 

5 martie 2014. A 7-a predică și ultima 
la teologia Sfântului Caesarius de Arles:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/03/05/predica-a-7-a-despre-teologia-
sfantului-ierarh-caesarius-de-arles/.  

 
* 

6 martie 2014. Prima predică la 
teologia Sfântului Ioan Gură de Aur:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/03/06/prima-predica-la-comentariul-

hrisostomic-la-romani/.  
 

* 
 

8 martie 2014. Zi de sâmbătă. Predică 
la Duminica Ortodoxiei. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/03/08/predica-la-duminica-ortodoxiei-
2014/.  

 
* 
 

15 martie 2014. Zi de sâmbătă cu mult 
soare. Marile minuni ale lui Dumnezeu 
sunt tainice. Se petrec în lăuntrul nostru...  

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/03/15/predica-la-duminica-a-2-a-din-
postul-mare-2014/.  

 
* 
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22 martie 2014. Zi de sâmbătă, 
însorită. Răstignirea de sine e viața cu 
Dumnezeu.  

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/03/22/predica-la-duminica-a-3-a-din-
postul-mare-2014/.  

Predică apreciată de Mariana Morar.  
 

* 
 

 
 
23 martie 2014. Ziua de naștere a lui 

Berney Foley.  
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* 
 

Zi de luni, călduroasă, 24 martie 2014. 
Despre începutul bucuriei noastre, adică al 
mântuirii și al împlinirii tuturor. A se 
vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/03/24/predica-la-buna-vestire-2014/.  

 
* 
 

 
 
29 martie 2014, zi de sâmbătă, 

însorită. Predică despre „Scara” Sfântului 
Ioan Scărarul  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/03/29/predica-la-duminica-a-4-a-din-
postul-mare-2014/. 

 
* 

4 februarie 2014, zi de vineri. Viața 
ortodoxă e viața sfântă și nicidecum o 
excepționalitate!  
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A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/04/04/predica-la-duminica-a-5-a-din-
postul-mare-2015/.  

 

 
 

* 
 

10 aprilie 2014. Zi înnorată și ploioasă. 
Zi de joi. Despre prietenia cu Sfinții. A se 
vedea: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/04/
10/predica-la-pomenirea-sfantului-ierarh-
calinic-de-la-cernica-11-aprilie-2014/.  

 
* 
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12 aprilie 2014, sâmbătă. Despre cine 
sesizează intrarea Lui în Ierusalim. A se 
vedea: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/04/
12/predica-la-intrarea-domnului-in-
ierusalim-2014/.  

 
* 

16 aprilie 2014, zi de miercuri. 
Miercurea Mare. Care e frica ce ne desparte 
de Dumnezeu? A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/04/16/predica-despre-frica-16-aprilie-

2014/.  
 

* 
19 aprilie 2014. Sâmbăta Mare. Hristos 

a înviat! A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/04/19/predica-la-praznicul-invierii-
domnului-2014/.  

 
* 
 

21 aprilie 2014. A 87-a carte TPA la 
nivel online. Care se poate downloada de 
aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/04/21/interviuri-de-constiinta-vol-1/.  

 
* 
 

22 aprilie 2014, Marțea Mare. Ce 
înseamnă să birui. A se vedea: 
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http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/04/22/predica-la-pomenirea-sfantului-
mare-mucenic-gheorghe-23-aprilie-2014/.  

 
* 
 

24 aprilie 2014, Joia Mare. Why holy 
water is full of light. Sermon at the 
Healing Spring:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/04/24/sermon-at-the-healing-spring-
2014/ 

 
 
* 
 

26 aprilie 2014, zi de sâmbătă. With 
all we need of the entrustment of God. 
Sermon for tomorrow’s sunday:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/04/26/sermon-at-the-second-sunday-
after-easter-2014/.   
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* 
 

 
 
30 aprilie 2014. Zi de miercuri. 

Înnorată și cu multă ploaie. Predică la 9 
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ani de la adormirea Fericitului Ilie 
văzătorul de Dumnezeu:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/04/30/predica-la-9-ani-de-la-adormirea-
fericitului-ilie-vazatorul-de-dumnezeu/. 

 
* 

3 mai 2014, zi de sâmbătă. About the 
certainties of faith:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/05/03/sermon-at-the-third-sunday-
after-easter-2014/. 

 

* 
 

10 mai 2014, zi de sâmbătă. The 
suffering makes part from orthodox life. 
To see:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/05/10/sermon-at-the-fourth-sunday-
after-easter-2014/.    

 
* 

 
16 mai 2014. Zi ploioasă de vineri. The 

meeting of depth is the ghostual meeting: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/05/1
6/sermon-at-the-5th-sunday-after-easter-
2014/.  

* 
 
A gândi teologic e totuna cu a-ți sfinți 

viața. Dacă nu înțelegem acest lucru nu 
facem decât să mimăm cuvinte care nu ne 
aparțin. 
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* 
 

 
17 mai 2014. Zi de sâmbătă. The Holy 

Relics are architectures of the Trinity's 
grace:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/05/17/sermon-about-the-holy-relics/ 

 
* 
 

20 mai 2014. Zi de marți, călduroasă. 
Despre autentica experiență ortodoxă:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/05/20/predica-la-sfintii-imparati-
constantin-si-elena-21-mai-2014/.  

 
* 
 

21 mai 2014. Twitter pentru azi (vol. 5) 
= a 88-a carte TPA la nivel online. A se 
vedea: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/05/
21/twitter-pentru-azi-vol-5/ 

 
* 
 

21 mai 2014, zi de miercuri. Ora: 19. 
46. L-am felicitat pe Vlad Ursulean pentru 
articolul: Jurnal din Amerika237.  

 
Dorin Octavian Picioruș: Vă 

mulțumesc frumos, domnule Vlad 

                                                 
237 A se vedea:  
http://vlad.casajurnalistului.ro/amerika/.  
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Ursulean, pentru faptul că ne-ați vorbit 
despre experiența dumneavoastră ame- 
ricană!  

Îmi place modul în care știți să ne 
purtați spre lucruri semnificative.  

Vă doresc numai bine în tot ceea ce 
faceți! 

* 
 

24 mai 2014. Zi de sâmbătă. Suntem 
orbi din naștere dacă Dumnezeu nu ne 
atinge cu slava Lui. Predica zilei de mâine:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/05/24/predica-la-duminica-a-6-a-dupa-
pasti-2014/.  

 
* 

 
 

24 mai 2014. Ora 21. 34. A 89-a carte 
TPA...și prima de fotografii. Aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/05/24/vezi-ceea-ce-esti-vol-1/.   
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* 
 

26 mai 2014, zi de luni, călduroasă. 
Fragmentarium (vol. 3): a 90-a carte TPA la 
nivel online:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/05/26/fragmentarium-vol-3/.   

 

 
 

* 

 
28 mai 2014, zi de miercuri. La 

Înălțarea Domnului:  
http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/05/28/predica-la-inaltarea-domnului-
2014/. 

 
* 
 

31 mai 2014. Zi de sâmbătă. Despre 
adevărul și viața Bisericii. Consecințele 
soteriologice ale teologiei:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/05/31/predica-la-duminica-a-7-a-dupa-
pasti-2014/.  

 
* 

 
2 iunie 2014. Luni. Vezi ceea ce ești 

(vol. 2) = a 91-a carte TPA la nivel online:  
http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/06/02/vezi-ceea-ce-esti-vol-2/.  
 

 
 

* 
 

6 iunie 2014, zi de vineri, călduroasă. 
La Duminica Cincizecimii:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/06/06/predica-la-duminica-

cincizecimii-2014/.  
 

* 
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Sâmbătă, 7 iunie 2014, zi călduroasă. 

Despre Dumnezeul nostru treimic. A se 
vedea: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/06/
07/predica-in-lunea-prea-sfintei-treimi-9-
iunie-2014/.  

 
* 
 

9 iunie 2014. Lunea Prea Sfintei 
Treimi. Ora 16. 24.  

 

 
 

* 
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Ora 22. 34. 13 iunie 2014. A 92-a carte 

TPA la nivel online:  
http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/06/13/trei-poeti-si-un-inceput-de-secol/.  
 

* 
 

14 iunie 2014, zi de sâmbătă. Predică 
la Duminica Tuturor Sfinților:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/06/14/predica-la-duminica-intai-dupa-
rusalii-2014/. 

 
* 
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20 iunie 2014, zi de vineri. Pomenirea 
Sfinților români cunoscuți și necunoscuți 
de către noi. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/06/20/predica-la-duminica-a-2-a-dupa-
rusalii-2014/. 

 
* 

 
20 iunie 2014. A 93-a carte TPA la 

nivel online:  
http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/06/20/vezi-ceea-ce-esti-vol-3/  

 

 
 

* 
 
23 iunie 2014. Zi de luni, foarte 

călduroasă. La nașterea Sfântului Ioan 
Botezătorul: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/06/
23/predica-la-nasterea-sfantului-ioan-
botezatorul-24-iunie-2014/.  
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* 
 

25 iunie 2014, zi de miercuri, 
călduroasă. A 94-a carte TPA la nivel 
online:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/06/25/studii-de-teologie-dogmatica-
ortodoxa-vol-2/.   

 
 

 
 

* 
 

Când Dumnezeu e fundamentul real 
al vieții noastre atunci fricile dispar.  

Predica zilei de mâine:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/06/28/predica-la-duminica-a-3-a-dupa-
rusalii-2014/ 

 
* 
 

La o fotografie a lui Corneliu Simuț, 
12. 21, 28 iunie 2014, zi de sâmbătă:  

 

 
 
După ceva timp:  
 

 
 

Mai pe scurt: Corneliu Simuț nu știe 
să răspundă politicos, când cineva e de altă 

părere decât buna impresie despre sine.  
 
* 
 

29 iunie 2014, zi de duminică, 
călduroasă. A 95-a carte TPA la nivel 
online: Studii literare (vol. 1). A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/06/29/studii-literare-vol-1/.  

 

 
 

* 
 
4 iulie 2014, zi de vineri, cu mult 

soare. Dumnezeu vrea să vadă încrederea 
noastră în El: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/07/04/predica-duminicii-a-4-a-dupa-
rusalii-2014/.  

 

* 
 
5 iulie 2014, zi de sâmbătă, ora 22. 08. 

A 96-a carte TPA la nivel online:  
http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/07/05/vezi-ceea-ce-esti-vol-4/ 
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* 
 
10 iulie 2014, ora 21. 58 minute. Zi de 

joi. A 97-a carte TPA la nivel online: 
http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/07/10/traduceri-patristice-vol-4/.  
 

 
 

* 
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Sâmbătă, 12 iulie 2014, după o scurtă 
ploaie de vară. Un comentariu la hotărârea 
dogmatică a Sinodului al IV-lea Ecumenic:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/07/12/predica-la-duminica-a-5-a-dupa-
rusalii-2014/.  

 
* 
 

97 cărți TPA = 23. 859 pagini editate: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/07/1
4/97-carti-tpa-23-859-pagini-editate/. 

 

 
 

* 
 

Vineri, 18 iulie 2014. Predica pentru 
duminică. Despre Sfântul Profet Ilie 
Tesviteanul, despre vindecarea integrală și 
despre Sfânta Taină a Spovedaniei:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/07/18/predica-la-duminica-a-6-a-dupa-
rusalii-2014/.  

 
* 
 

26 iulie 2014, zi de sâmbătă. Ce 
înseamnă „a vorbi” și „a vedea” pentru un 
creștin ortodox:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/07/26/predica-la-duminica-a-7-a-dupa-
rusalii-2014/.  

 

* 
 

1 august 2014, zi de vineri. Ce 
înseamnă a fi „ortodox” și „a te împărtăși”:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/08/01/predica-la-duminica-a-8-a-dupa-
rusalii-2014/.  

 
* 

 
5 august 2014, zi de marți, călduroasă. 

Despre împlinirea omului, despre conținu- 
tul teologiei ortodoxe și despre teologul 
ortodox:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/08/05/predica-la-praznicul-schimbarii-
la-fata-a-domnului-2014/. 

 
* 
 

Sâmbătă, zi foarte călduroasă, 9 
august 2014. Credința neclintită în 
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Dumnezeu ne face să mergem pe deasupra 
valurilor deznădejdii: 

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/08/09/predica-la-duminica-a-9-a-dupa-
rusalii-2014/.   

 
* 

 
Despre cea pururea-vie și pururea-

rugătoare pentru noi: Maica lui Dumne- 
zeu. Predica zilei de 15 august:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/08/13/predica-la-adormirea-maicii-

domnului-2014/.  
 

* 

 
 

15 august 2014, vreme caniculară, 
praznicul Adormirii Maicii Domnului.  

Praedicationes (vol. 8): a 98-a carte 
TPA la nivel online. Pentru download:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/08/15/praedicationes-vol-8/. 

 
* 

 
Seara zilei de 15 august 2014. Seară 

liniștită. Predică la Sfinții Mucenici 
Brâncoveni (16 august 2014):  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/08/15/predica-la-sfintii-mucenici-
brancoveni-16-august-2014/.  

 
* 

 
16 august 2014, zi de sâmbătă, cer 

înnorat după căldură. Despre demonizare 
și despătimire în viața ortodoxă:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/08/16/predica-la-duminica-a-10-a-dupa-
rusalii-2014/.  

 
* 

 
22 august 2014, zi călduroasă, cu vânt 

binefăcător. Am reînceput predicile la 
comentariul Sfântului Ioan Gură de Aur.  
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* 
 
23 august 2014, zi de sâmbătă, 

înnorată. Numai cine a învățat mila lui 
Dumnezeu știe să construiască, pe mila 
Lui, relații reale cu oamenii. Predica zilei 
de mâine:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/08/23/predica-la-duminica-a-11-a-dupa-
rusalii-2014/. 

 
* 
 

28 august 2014, seara zilei de joi, 
liniștită. La martirizarea Botezătorului 
Domnului (29 august 2014):  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/08/28/predica-la-taierea-capului-
sfantului-ioan-botezatorul-29-august-
2014/ 

 
* 

 
30 august 2014, zi de sâmbătă, 

însorită. Despre intrarea în viața duhovni- 
cească. Ultima predică a anului bisericesc 
2013-2014:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/08/30/predica-la-duminica-a-12-a-dupa-
rusalii-2014/. 

* 
 
Duminică, ora 16.00, cald. 31 august 

2014. Predica la început de an bisericesc. 
Anul bisericesc 2014-2015:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/08/31/predica-despre-postirea-in-
rugaciune-la-inceput-de-an-bisericesc-1-
septembrie-2014/.  

 
* 
 

Sâmbătă, frig, înnorat, 6 septembrie 
2014. Despre Sfinții Iosif și Nicodim, 
martorii îngropării Domnului, despre 
iubirea lui Dumnezeu față de lume și 
despre cât de neprevăzute sunt marile boli 
și ispite ale vieții:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/09/06/predica-la-duminica-dinaintea-
inaltarii-sfintei-cruci-2014/ 

 
* 

 
 
Predica la nașterea Maicii Domnului 

(8 septembrie 2014):  
http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/09/07/predica-la-nasterea-maicii-
domnului-8-septembrie-2014/. 
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* 
 

12 septembrie 2014, zi de vineri, 
călduroasă. Găsirea și înălțarea Sfintei 
Cruci. Înțelegeri duhovnicești și morale. 
Predica pentru duminică:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/09/12/predica-la-inaltarea-sfintei-cruci-
2014/ … 

 
* 

 
 
15 septembrie, seara, zi de luni. The 

99th book TPA is written in english. Is the 
first book in english the mark „Theology 
for today”, ie TPA.  

And it is about my doctoral thesis: 
„The Sight of God in the Theology of Saint 
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Symeon the New Theologian”. Here for 
download:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/09/15/the-sight-of-god-in-the-theology-
of-saint-symeon-the-new-theologian/ 

 
20. 55: Dorin Octavian Picioruş: Dear 

Papa Berney Foley, this is the book which I 
have promised to you! Is my first book in 
english...and you can give it to anyone. 
Thank you for your friendship! 

21. 31: PapaBerney Foley: Thank you 
Father ! Very exciting! 

21. 31: PapaBerney Foley: God Bless Us 
All!!!  

 
* 

 
16. 06, 16 septembrie 2014, zi de 

marți, vânt cu soare. La 9 ani de preoție. 
La mulți ani tuturor! Predica pentru 
mâine:  

http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/09/16/predica-la-9-ani-de-
dumnezeiasca-preotie-17-septembrie-
2014/. 

 
* 
 

Vineri, 19 septembrie 2014, după ora 
18. Finalitatea ascezei este viața mistică, 
viața cu Dumnezeu.  

Predica pentru duminică:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/201
4/09/19/predica-la-duminica-dupa-
inaltarea-sfintei-cruci-2014/ … 

 

 
 

* 
27 septembrie 2014, zi de sâmbătă, 

înnorată.  
Curăția este vederea tot mai profundă 

a revelației dumnezeiești:  
http://www.teologiepentruazi.ro/201

4/09/27/predica-la-duminica-a-18-a-dupa-
rusalii-2014/.  

 
* 
 

29 septembrie 2014, ora 21. 17. Zi de 
luni, seară liniștită.  

Acoperământul Maicii Domnului este 
slava dumnezeiască pe care o revarsă în 
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noi prin rugăciunile sale către Prea Curata 
Treime, Dumnezeul nostru. Predica la 1 
octombrie: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/09/
29/predica-la-acoperamantul-maicii-
domnului-1-octombrie-2014/.  
 

 
 

* 
Vineri, zi cu soare. 3 octombrie 2014. 

Despre „omul bun”, despre iubirea 
duhovnicească paradoxală, care înglobează 
și iubirea cât și ura oamenilor, despre cum 
ajungem „oameni buni” și „fiii Celui 
Preaînalt”: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/
03/predica-la-duminica-a-19-a-dupa-
rusalii-2014/ … 
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Amărăciunea de final  
 
 
În momentul când nu am mai 

comentat pe nimeni, ca să văd cum 
reacționează, nimeni nu a mai venit la 
mine pe pagină ca să comenteze. Așa se 
explică „lipsa comentariilor” pe ultimele 
pagini. S-au rezumat doar la a-mi spune: 
„îmi place fotografia cutare” sau „îmi place 
predica cutare”. Deși eu ofer texte și 
cărți…și nu simple fotografii.  

Însă tocmai asta stresează: cer prea 

mult de la cei prezenți pe Facebook. Cer 
dialog și muncă efectivă…pe când ei înțeleg 
acest mijloc de comunicare ca pe un loc 
unde par să iasă în evidență sau unde pierd 
timpul.  

Sunt uimit de lipsa de stimă de sine a 
multora dintre cei prezenți pe Facebook. 
Nu sunt atenți la cum scriu, nu scriu nimic 
profund, se pierd în exprimări siropoase 
sau perverse și, când vor să pară 
„intelectuali”, calcă în străchini ca lebăda.  

Am dezamăgire cu carul…pentru că 
Facebookul, ca întregul online, ar trebui să 
fie un loc al dialogului și al excelenței, al 
muncii ingenioase, al profunzimii.  

În lipsa oamenilor care au și știu ce să 
spună, mediul online este o câmpie plină 
cu deșeuri menajere. Care distrug verdele 
ierbii… 
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